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Załącznik nr 6 

 
 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE– CZĘŚĆ I  
 

które stanowią integralną część umowy kompleksowej w sprawie zamówienia pn: 

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na 

potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z oo. w 

Koninie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawartej w dniu ………….. 

pomiędzy Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Sp. z o.o. w 

Koninie ul. Sulańska 13 

NIP 6652970029   REGON 301719592 
 
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, nr 0000384025 

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu  - mgr inż. Jana Skalskiego 

zwanym dalej w treści postanowień Zamawiającym 
 
a 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP  ………………………….   REGON  …………………………………………….. 

reprezentowaną przez: 

……………………….  - ……………………………………………………… 

zwaną dalej w treści postanowień Wykonawcą wybranym w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZ.361-

15/2017 z dnia …………………………. w trybie „przetargu nieograniczonego” 
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I. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji 

energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. 

z o.o. w Koninie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

2. Ilość zapotrzebowanej energii -   380 000 kWh 

3. Dane dotyczące parametrów technicznych: 

 moc umowna    200 kW 

 średniomiesięczna energia czynna    31 000 kWh  

II.  
 

1. Dostawa energii elektrycznej  i świadczenie usługi dystrybucji odbywać się będzie na 

warunkach określonych w ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz.U.  z 

2017r.poz.220 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności w  

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczególnych  

warunków funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623), w   

Taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, w taryfie dla usług dystrybucji energii 

elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego /Taryfie OSD/ oraz ogólnie 

obowiązujących przepisach prawnych. 

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego ……………………………………………………………………………….., na obszarze 

którego znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną nr 

……………………………………………………………………………………………………………………… z dnia 

………………………………………………., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą umowę z OSD w ramach, której OSD zapewnia 

Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego. 

 
III. 

Obowiązki stron zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. 

 

IV. 

1. Zmiany mocy umownej dokonuje się na pisemny wniosek Zamawiającego. 

2. Zmiana mocy umownej określonej w umowie, wymaga określenia przez Wykonawcę 

warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, zmiana ta następuje po ich 
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zrealizowaniu. Określenie nowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

nastąpi na osobny wniosek Zamawiającego. 

 
V. 

1. Zamawiający zużywał będzie energię elektryczną zgodnie z grupą taryfową, właściwą dla 

charakterystyki punktu poboru i uwarunkowań technicznych. 

2. Zasady klasyfikacji do określonej grupy taryfowej regulują postanowienia taryfy lub cennika. 

3. Zmiany grupy taryfowej dokonuje się na pisemny wniosek. 

                 

VI. 

1. Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będą według cen i stawek opłat 

zawartych w ofercie Wykonawcy. 

2. Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą na podstawie wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. 

3. Okres rozliczeniowy Wykonawca ustala na podstawie Taryfy lub cennika dla poszczególnych 

grup taryfowych. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w niżej 

wymienionych okolicznościach: 

1) Ceny ofertowe w okresie umownym ulegną zmianie w przypadku: 

a) zmiany ustawy o podatku akcyzowym; 

b) zmiany lub nałożenia dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw 

majątkowych; 

c) zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych cen i stawek w 

taryfie Wykonawcy o maksymalną wielkość wynikającą z nominalnej różnicy zmiany 

nowo zatwierdzonej taryfy względem obecnie obowiązującej; 

d) zmiany taryfy dystrybucyjnej. 

2) W przypadku zmiany ilości zużywanej energii elektrycznej 

5. Zmiana ceny w przypadkach określonych w ust. 4 pkt 1 lit. a) – d) nie wymaga aneksu do 

zawartej Umowy i jest wprowadzana do rozliczeń w drodze jednostronnego pisemnego 

oświadczenia Wykonawcy, na co Zamawiający niniejszym wyraża zgodę. 

6. Do oferowanych cen zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
VII. 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy  Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, które wynosi 
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ogółem: 

……………… zł. (netto) + ………… zł. (podatek VAT) = ……………….. zł (brutto) 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………brutto) 

zgodnie z formularzem oferty i formularzem cenowym, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do 

niniejszej umowy. 

2. Faktury będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w 

terminie 30 dni od otrzymania. 

VIII. 

1. Wykonawca ani Dystrybutor (OSD) nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie mocy i 

energii elektrycznej w szczególności w przypadku: 

1) wystąpienia ograniczeń w dostawie mocy i energii elektrycznej w związku z zagrożeniem 

życia, zdrowia lub mienia, 

2) działania siły wyższej tj. zdarzenia nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od woli 

Wykonawcy ani OSD, uniemożliwiającego wykonanie umowy w całości lub części, na 

stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy 

zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski 

żywiołowe (np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan, szadź), akty władzy 

państwowej (np. stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady), działania wojenne, 

akty sabotażu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne (np. publiczne 

demonstracje, lokauty), 

3) winy Zamawiającego (np. wyłączenie za nieregulowanie należności, nielegalny pobór 

energii elektrycznej, awarie urządzeń), 

4) wystąpienia planowanych przerw i ograniczeń w dostarczaniu mocy i energii 

elektrycznej, na czas niezbędny do wykonania prac eksploatacyjnych lub remontowych w 

sieci, o których Wykonawca został wcześniej poinformowany, 

5) działania zabezpieczeń i automatyki, likwidujących przemijające stany awaryjne w sieci, 

6) wprowadzenia na polecenie operatora systemu przesyłowego wyłączeń awaryjnych lub 

katastrofalnych, 

7) wystąpienia awarii w systemie, przez którą należy rozumieć warunki w sieci przesyłowej 

lub/i rozdzielczej lub taki stan, który wpływa lub z dużym prawdopodobieństwem może 

wpływać na zdolność Stron do wykonania warunków niniejszej umowy, który zagraża lub 

z dużym prawdopodobieństwem może zagrażać bezpieczeństwu osób i urządzeń lub 

bezpieczeństwu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, 

8) planowanych ograniczeń wprowadzonych na podstawie przepisów powszechnie 
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obowiązujących na wypadek niedoboru mocy w Krajowym Systemie 

Elektroenergetycznym, 

9) niezawinionych zachowań osób trzecich, za które Wykonawca i OSD nie ponoszą 

odpowiedzialności, w tym zachowań Zamawiającego, 

10) przerwy w dostawie energii elektrycznej wynikłej z niewykupienia energii lub 

niewprowadzenia kodu do licznika przedpłatowego, 

11) przerw planowanych i nieplanowanych w zasilaniu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie powiadomić Zamawiającego o planowanych 

przerwach w dostawie energii elektrycznej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  

 

IX. 

1. Umowa  niniejsza zostaje zawarta na okres od 01-01-2018 do 31-12-2018    

2. Wykonawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku: 

a) utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do obiektu, do którego dostarczana jest energia 

elektryczna, 

b) braku technicznych warunków dostarczania energii elektrycznej, 

c) stwierdzenia zakłóceń, które nie zostały usunięte przez Zamawiającego, 

d) istnienia ostatecznej i wykonalnej decyzji dotyczącej rozbiórki obiektu, do którego 

dostarczana jest energia. 

 

X. 

Złożenie wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy i podpisanie umowy dystrybucyjnej z 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego należeć będzie do Wykonawcy w imieniu 

Zamawiającego, który na wykonanie tych czynności udziela mu pełnomocnictwa. Wykonawca 

przedstawi informację Zamawiającemu o dokonanej zmianie. 

 

XI. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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XII. 

 

1. Osobą nadzorującą realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Osobą nadzorującą realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Zmiana osoby nadzorującej u jednej ze Stron wymaga przesłania pisemnej informacji drugiej 

Stronie w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia takiej sytuacji. 

XIII. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej po rygorem 

nieważności z zastrzeżeniem zapisów pkt VI.5. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

 ustawy z dnia  29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz. U. z 

2017 roku,  poz. 1579 ze zm.) 

 Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459) 

 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., 

poz. 220 ze zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy, a w dalszej kolejności zapisy 

umowy. 

3. W przypadku wystąpienia rozbieżności między zapisami niniejszych postanowień a wzorem 

umowy Wykonawcy stosuje się istotne dla stron postanowienia. 

4. Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i  jeden dla Wykonawcy. 

 

Wykonawca                                                      Zamawiający 
 


