Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu ..................... 2018r. pomiędzy
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą: 47-400 Racibórz ul. 1-go Maja 8,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w
Gliwicach pod numerem KRS 0000263735, NIP: 639-18-94-972, REGON: 240-432-363, o kapitale
zakładowym w wysokości 36.558.000,00 zł, reprezentowanym przez:
……………………………………. – …………………….,
……………………………………. – …………………….,
zwanym dalej „Zamawiającym"
a
…………………………….. z siedzibą: ………………………………., ul. …………………………………, zarejestrowaną w Sądzie
……………………………………………. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………………………,
NIP: ………………………………, REGON: …………………………… o kapitale zakładowym w wysokości ……………………..
zł, reprezentowaną przez:
zwaną dalej „Wykonawcą"
następującej treści:
§1
1.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii
elektrycznej na potrzeby ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu dla wszystkich punktów poboru energii
elektrycznej wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Przewidywana do odbioru ilość energii elektrycznej dla potrzeb Zamawiającego, w okresie
obowiązywania umowy wynosi 5051 MWh i została wyliczona w oparciu o zużycie energii
elektrycznej w okresie poprzedzającym zawarcie umowy.
3. Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego roszczenia w przypadku zużycia
mniejszej wielkości energii niż podana w § 1 ust. 2 umowy.
4. Układy pomiarowo-rozliczeniowe energii przystosowane są do rynku bilansującego energii w
taryfach B23 i C21. Układy pomiarowo-rozliczeniowe energii w taryfie C11 posiadają liczniki
standardowe, tradycyjne i nie są przystosowane do rynku bilansującego.
5. Sprzedaż energii elektrycznej w cyklu ciągłym tzn. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
6. Harmonogram przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną z podziałem na strefy
czasowe zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ ( formularz ofertowy ).
7. Ceny jednostkowe podane w Formularzu ofertowo - cenowym, obejmują wszelkie koszty
Wykonawcy wynikające z realizacji umowy ( z tytułu realizacji umowy Zamawiający nie będzie
ponosił innych kosztów niż wymienione w Formularzu ofertowym ), w tym podatek akcyzowy.
8. Rozliczenia za świadczone usługi sprzedaży energii elektrycznej w taryfie B23, C21 oraz C11
dokonywane będą wg cyklu odczytowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Tauron
Dystrybucja S.A.)
9. W sytuacji, gdy w wyniku błędu w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowego, ilość
zużytej energii elektrycznej wykazana na fakturze nie odpowiada ilości energii elektrycznej zużytej
faktycznie, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń. Korekta winna obejmować cały okres
rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości i błędy.
10. 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 powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty z tytułu wykonanej
części umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie obowiązywania umowy posiadać koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.
12. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym musi mieć zawartą umowę o świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD.

13. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których ma
być dostarczana energia elektryczna.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru
energii elektrycznej zawartych w formularzu ofertowym.
15. Zamawiający nie ma obowiązku przedstawiania planów zaopatrzenia dobowo-godzinowego oraz
zgłaszania grafików handlowych na energię.
16. Zamawiający zobowiązuje się do:
16.1. terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności
związanych z dostarczaniem energii,
16.2. pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy,
16.3. zabezpieczenia przed uszkodzeniem układu pomiarowo-rozliczeniowego,
16.4. umożliwienia przedstawicielom Wykonawcy lub OSD dokonania odczytów wskazań liczników
oraz dostępu wraz z niezbędnym sprzętem, do wszystkich elementów układu pomiarowo rozliczeniowego, znajdujących się w obiekcie Zamawiającego.
17. Zamawiający oświadcza, że posiada umowy o świadczenie usług dystrybucji z OSD dla wszystkich
punktów odbioru energii elektrycznej, a w przypadku ich rozwiązania, Zamawiający zobowiązany
jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej, w terminie 7 dni od momentu złożenia
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczeniu usługi dystrybucji, pod rygorem nieważności
Umowy.
18. W przypadku, gdy Wykonawca poweźmie wiadomość, iż Umowa o świadczenie usług dystrybucji
została rozwiązana bądź wygasła, a Zamawiający nie poinformuje go o tym w trybie wskazanym
powyżej, Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w zakresie punktów poboru, do których
dostarczana jest energia elektryczna w ramach umowy o świadczenie usługi dystrybucji z dniem jej
rozwiązania.
19. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w
przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną, o co najmniej
30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze
wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu do zapłaty zaległych i
obecnych należności.
20. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej nie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. Koszt
wznowienia sprzedaży energii elektrycznej, po ustaniu okoliczności uzasadniających wstrzymanie
jej sprzedaży, ponosi Zamawiający.
21. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca najpóźniej dnia 15.12.2018r. powiadomił Zamawiającego o
prawidłowym i terminowym przyjęciu zgłoszenia zmiany sprzedawcy przez dystrybutora sieci
energetycznej (Tauron Dystrybucja SA).
22. W przypadku nieprawidłowego lub nieterminowego zgłoszenia zmiany sprzedawcy energii z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy , o którym mowa w § 1 pkt. 20, różnice kosztów
wynikających z umowy rezerwowej i ceny ofertowej ponosi Sprzedający (Wykonawca).
23. Zamawiający oświadcza, że jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku
akcyzowym.
UWAGA!
Podana w ofercie Wykonawcy cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, z uwzględnieniem podatku akcyzowego i VAT.

1.

2.

§2
Szacunkowe wynagrodzenie brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia wynosi ………….......... zł
( słownie: ……………………………………………………….. ), w tym ........................... zł kwota VAT i podatku
akcyzowego, co stanowi łączną kwotę brutto ............................... zł, zgodnie z ceną podaną w Ofercie.
Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu
zamówienia w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości sprzedanej energii w poszczególnych
strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w
układzie pomiarowo – rozliczeniowym i cen jednostkowych energii elektrycznej.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT
lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub
zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej.
W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają
automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Wykonawca poinformuje
Zamawiającego na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy,
wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny
energii elektrycznej będą obowiązujące dla Wykonawcy i Zamawiającego od chwili wejścia w życie
wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.
W przypadku Wykonawcy zagranicznego nie będącego podatnikiem VAT wg obowiązującego w tym
zakresie prawa polskiego, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym
przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu faktury za zużytą energię do 12-go dnia
danego miesiąca za miesiąc poprzedni. W tym terminie Wykonawca prześle również fakturę VAT w
pliku PDF, jako wersję podglądową, na adres email waldemar.krupa@zwik-rac.com.pl oraz
wodociagi@zwik-rac.com.pl
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze w terminie 30
dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
Za datę realizacji płatności uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca
niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zaistniałym fakcie osobnym pismem. Zmiana numeru
rachunku bankowego nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

§3
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy Strony ustalają w
formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty ofertowej brutto, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy lub ją rozwiąże z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca, bądź w przypadku odstąpienia od umowy przez samego Wykonawcę.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % kwoty ofertowej brutto, gdy
Wykonawca odstąpi od umowy lub ją rozwiąże z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający, bądź w przypadku odstąpienia od umowy przez samego Zamawiającego.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,03% kwoty ofertowej brutto (§ 2
pkt. 1) za każdy dzień nieterminowego rozliczenia należności, a w szczególności nieterminowego
doręczenia faktury VAT.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych należnych od Wykonawcy
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego.
6. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych uregulowanych w
Kodeksie Cywilnym.
§4
Zamawiający odstępuje od naliczenia kar umownych w razie uszkodzenia systemów transmisji danych,
sieci komputerowych, dostępu do sieci Internet, co przyczyni się do wystąpienia kilkudniowych
problemów z wystawieniem danych pomiarowych dla poszczególnych PPE lub całej grupy.
1.

§5
Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonywać żadnych cesji związanych z niniejszą
umową.
§6
Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy strony wyznaczają następujące osoby:

1. …………………………. – reprezentujący/a Wykonawcę – tel. ……………………., e-mail: ……………………………………
2. …………………………. – reprezentujący Zamawiającego – tel. …………………, e-mail: ……………………………………
§7
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
1.
2.
3.

4.
5.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku, gdy dane i informacje podane przez Wykonawcę przy zawarciu umowy okażą się
nieprawdziwe.
Zamawiający zastrzega, że jest podmiotem zobowiązanym do ujawnienia informacji publicznych
zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej. (t.j. Dz.U. 2015.2058).
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§9
Dokumentami związanymi z niniejszą Umową w formie załączników są:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
Załącznik nr 2 - Wykaz punktów poboru energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o. o w Raciborzu wraz z numerami PPE ( załącznik nr 1 do SIWZ ),
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy ( załącznik nr 2 do SIWZ ).

………………………………..
Zamawiający

………………………………
Wykonawca

