Załącznik nr 3 do oferty
nr sprawy 03/PN/2017
UMOWA nr …....................
Zawarta w dniu ..................... 2017 r pomiędzy:
Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
88-300 Mogilno, ul. Witosa 6
NIP 557-166-58-47, Regon 340433075
wpisanym do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000308392
prowadzonego przez:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
reprezentowanym przez:
Artura Lorczaka – Prezesa Zarządu
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,
a
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j.), w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o
następującej treści:

§1
Przedmiot umowy i postanowienia ogólne
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zamówienie:
„Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w
Mogilnie”
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania energii elektrycznej na potrzeby obiektów będących
pod zarządem Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10
kwietnia 1997 (t.j. Dz.U.2012r. Poz.1059 j.t.), na warunkach określonych w SIWZ oraz w ofercie
Wykonawcy.
3. Szczegółowo przedmiot umowy został określony w SIWZ w załączniku nr 1a.
4. Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii elektrycznej dla punktów poboru określonych
w załączniku nr 1a do SIWZ.
5. Umowa nie obejmuje usług związanych z dystrybucją energii elektrycznej, wchodzących w zakres
odrębnych umów o świadczenie ww. usług zawartych przez Zamawiającego z Operatorem Sieci
Dystrybucyjnej (zwanym dalej OSD) – tj. ENEA Operator Sp. z o.o.
6. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD umożliwiającą sprzedaż energii
elektrycznej

do

obiektów

Zamawiającego

za

pośrednictwem

obowiązującą na czas obowiązywania niniejszej umowy.
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sieci

dystrybucyjnej

OSD

7. Wykonawca oświadcza , że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr …......................... ,
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
8. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których
ma być dostarczana energia elektryczna.
9. Energia elektryczna kupowana przez Zamawiającego zużywana będzie na potrzeby punktów
odbiorczych końcowych, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
10. Wykonawca oświadcza że zrealizuje zamówienie nie powierzając całości lub części zamówienia
podwykonawcom.
11. Zamawiający oświadcza, że układy pomiarowe będące jego własnością są przystosowane do
procedur TPA.
12. Zamawiający oświadcza, że do dnia 31.08.2017 dostawcą energii elektrycznej jest:
GOEE ENERGIA Sp. z o.o., 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7C/2
§2
Bilansowanie handlowe
1. Wykonawca

zobowiązuje

się

w

ramach

niniejszej

umowy

do

pełnienia

funkcji

podmiotu

odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej będącej przedmiotem niniejszej
umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą umowę z OSD umożliwiającą bilansowanie handlowe
Zamawiającego przez Wykonawcę w zakresie każdego punktu poboru.
3. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej
w § 5 ust. 9 umowy.
4. Zamawiający jest zwolniony z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z niezbilansowaniem.
§3
Prawa i obowiązki
1. Zamawiający zastrzega sobie, że ilości energii elektrycznej określone w §1 ust. 3 są oszacowane
na podstawie poprzedniego roku kalendarzowego i w okresie obowiązywania niniejszej umowy
mogą nie być w pełni zrealizowane, jak również możliwa jest sytuacja, że ww. ilości mogą zostać
przekroczone.
2. Realizacja zamówienia z zastrzeżeniem ust.1 nie tworzy po stronie Wykonawcy prawa do
rekompensaty za niezrealizowaną część zamówienia.
3. Po przekroczeniu przez Zamawiającego ilości energii elektrycznej o której mowa w ust. 1
wykonawca zobowiązuje się do zachowania w okresie obowiązywania umowy cen jednostkowych
określonych w § 5 ust. 9.
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w okresie obowiązywania umowy do zmiany rodzaju taryf dla
poszczególnych punktów odbioru, jeżeli wielkość zużycia w danym punkcie wskazuje na możliwe
oszczędności dla Zamawiającego po dokonaniu takiej zmiany. Zmiana taryfy może ulec zmianie w
ramach taryf ujętych w postępowaniu przetargowym.
5. Ilość punktów odbiorczych może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, co nie stanowi
zmiany warunków niniejszej umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących
realizacji Umowy, w szczególności o zawartych umowach sprzedaży i zmianach w umowie
dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, zauważonych nieprawidłowościach układu
pomiarowo-rozliczeniowego,

zmianie

licznika

w

układzie

pomiarowo-rozliczeniowym

wraz

z podaniem jego numeru.

§4
Standardy jakościowe
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi, które
zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawia ustawy
Prawo energetyczne.
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny
wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w §42 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U 2013.1200) lub w każdym później
wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.

§5
Płatności i rozliczenia
1. Rozliczenia za zużytą energię elektryczną odbywać się będą w 1 lub 2 miesięcznych okresach
rozliczeniowych dostosowanych do okresów rozliczeniowych stosowanych przez OSD.
2. Należność dla Wykonawcy w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego
z punktów poboru wyszczególnionych w załączniku nr 1a do SIWZ jako iloczyn ilości dostarczonej
energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych i cen
jednostkowych energii elektrycznej określonych w ust. 9.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania Wykonawcy zestawień zużyć i odczytów
sporządzonych na podstawie faktur otrzymanych od OSD, na podstawie których Wykonawca
wystawi fakturę VAT dla Zamawiającego.
4. Strony ustalają, że poza kosztami dla Zamawiającego za energię elektryczną określonymi w ust.2
nie przewiduje się innych dodatkowych opłat.
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5. Regulowanie należności za energię elektryczną odbywać się będzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcę, przelewem na konto wskazane na fakturze.
6. Zamawiający

dopuszcza

możliwość

wystawiania

przez

Wykonawcę

faktury

zbiorczej,

z

zastrzeżeniem, że do faktury będzie dołączony spis określający: nazwę punktu poboru, wielkość
zużycia, koszt, datę odczytu, okres rozliczeniowy, oraz numer fabryczny urządzenia pomiarowego
dla poszczególnych punktów poboru z zachowaniem nazewnictwa punktów poboru określonych w
załączniku nr 1a do SIWZ.
7. Termin płatności ustala się na 21 dni od daty wystawienia faktury.
8. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Wykonawcy.
9. Jednostkowe stawki (do czterech miejsc po przecinku) dla poszczególnych taryf wynikające z
oferty złożonej w postępowaniu przetargowym:
a) C11 - ….............. zł netto/kWh,
b) C21 - ….............. zł netto/kWh,
c) B21 - ….............. zł netto/kWh,
d) C22B dzienna - ….............. zł netto/kWh,
e) C22B nocna - ….............. zł netto/kWh,
f) B22 szczytowa - ….............. zł netto/kWh,
g) B22 pozaszczytowa - ….............. zł netto/kWh.
10.

Stawki określone ust. 9 wynikające z oferty złożonej w postępowaniu przetargowym

obowiązują i pozostają niezmienne w okresie obowiązywania umowy. Ceny określone w ust. 9
zostaną powiększone o kwotę podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. O zmianach danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać w formie
pisemnej pod rygorem nieważności na określony zgodnie z zapisami Umowy adres do
korespondencji.
§6
Okres obowiązywania umowy
1. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r. lecz nie wcześniej niż z dniem skutecznego
rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej z poprzednim dostawcą.
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.08.2018 r.
3. Rozpoczęcie sprzedaży energii następuje ze stanem wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego
podanym przez OSD, po przyjęciu do realizacji Umowy przez OSD z zastrzeżeniem ust. 1 i 2.
§7
Uregulowania formalno-prawne
1. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej umowy do OSD.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada zawarte na czas nieokreślony umowy dystrybucyjne z
operatorem systemu dystrybucji i jest nim firma:
4/5

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
3. Dane kontaktowe w sprawach związanych z umowami:
a) ENEA Operator Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Dr E. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz
b) ENEA S.A. Biuro Obsługi Klienta Mogilno
ul. Obrońców Mogilna 3a, 88-300 Mogilno
4. Koszty czynności o których mowa w ust. 1 pokrywa Wykonawca.
§8
Rozwiązanie umowy
1. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich
zobowiązań z niej wynikających.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z umowy na
dostawę energii elektrycznej na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela obiektu, do którego
dostarczana jest energia elektryczna.
3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy
druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco narusza warunki umowy.
§9
Postanowienia końcowe
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że
Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa energetycznego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowień SIWZ.
3. W wypadku powstania sporu w związku z niniejszą umową Strony dążyć będą do ugodowego
rozstrzygnięcia sporu w drodze negocjacji i porozumienia.
4. Ewentualne spory nie rozstrzygnięte porozumieniem Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
§ 10
Załączniki do Umowy
Dodatkowo do Umowy załączono:
- załącznik nr 1a do SIWZ – Wykaz obiektów Wykonawcy objętych Umową
- Pełnomocnictwo
- Aktualny odpis z właściwego rejestru Wykonawcy i Zamawiającego.

………………………………………………………........

.....................................................

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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