
oznaczenie sprawy ZP-2380-223-53/2016 Załącznik nr 2 do SIWZ

U M O W A – PROJEKT

zawarta w dniu ......................... w mieście Katowice pomiędzy:
Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19
NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 
reprezentowaną przez działającego z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – ……………………
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a:
....................wpisanym do ............. w .............. pod numerem ............. 
NIP ............., REGON ............
reprezentowanym przez:
.......................................
zwany dalej „Wykonawcą” o treści następującej:

§ 1

1.  Przedmiotem  umowy  jest  sprzedaż  na  rzecz  Zamawiającego  energii  elektrycznej  na  potrzeby  obiektów
garnizonu śląskiego Policji zgodnie ze złożoną ofertą tj. formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ,
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Sprzedaż energii elektrycznej będzie się odbywać na zasadach określonych w ustawie Prawo Energetyczne
z dnia 10.04.1997 r. oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych
3.  Niniejsza  umowa  nie  obejmuje  spraw  związanych  z  dystrybucją  energii  elektrycznej,  przyłączeniami
i opomiarowaniem  będących  zakresem odrębnych  umów o  świadczenie  usług  dystrybucyjnych  zawieranych
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
4. Objaśnienie pojęć:

a) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją
energii elektrycznej;

b) Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne prawa
i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej umowy;

c) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD określająca
prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej;

d) Standardowy profil  zużycia  – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii  elektrycznej  zużytej  przez
obiekty Zamawiającego;

e) punkt odbioru – miejsce dostarczania energii  elektrycznej  – zgodne z miejscem dostarczania energii
elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji  (wskazane w załączniku nr 3 do
SIWZ, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy);

f) okres  rozliczeniowy  –  okres  pomiędzy  dwoma  kolejnymi  rozliczeniowymi  odczytami  urządzeń  do
pomiaru mocy i energii elektrycznej, w którym następuje rozliczenie zużytej energii;

g) strefa  –  zbiór  cen  stosowanych  przez  stosowanych  przez  OSD  do  rozliczenia  za  pobrana  energię
elektryczna;

h) Strefa  czasowa  –  godziny  doby w których  ceny i  stawki  opłat  dla  grupy taryfowej  z  rozliczeniem
wielostrefowym są jednakowe;

i) faktura  rozliczeniowa  –  faktura,  w  której  należność  dla  Wykonawcy  określana  jest  na  podstawie
odczytów układów pomiarowych;

j) bilansowanie  handlowe  –  zgłaszanie  operatorowi  systemu  dystrybucyjnego  przez  podmiot
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych
przez użytkowników systemu i planowanie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo
pobranej  energii  elektrycznej  i  wielkości  określonych  w  tych  umowach  dla  każdego  okresu
rozliczeniowego.

5. Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zrealizowanego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  art.  39  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz 907, ze zm.) Oznaczenie sprawy: ZP-2380-223-53/2016

§ 2

1. Wykonawca  zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do zakupu energii elektrycznej
dla obiektów określonych w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  złożenia  Operatorowi  Systemu  Dystrybucyjnego  (OSD)  w  imieniu
Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
3.  Planowana  wysokość  zużycia  energii  elektrycznej  dla  poszczególnych  obiektów  została  określona
w załączniku nr  3  do  SIWZ stanowiącym  załącznik nr  2  do  umowy.  Łączna planowana  wysokość  zużycia
wynosi 26 424,270 MWh.
4.  Zmiany zużycia  energii  na  poszczególnych  obiektach  w stosunku do  planowanych  nie  będą  skutkowały
dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego.
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5.  Moc  umowna,  warunki  jej  zmiany  oraz  punkt/punkty  poboru  energii  elektrycznej  dla  poszczególnych
obiektów wymienionych  w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym załącznik nr 2 do umowy,  określone są
każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej miedzy Zamawiającym a OSD.
6.  Wykonawca  zobowiązuje  się  również  do  pełnienia  funkcji  podmiotu  odpowiedzialnego  za  bilansowanie
handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej umowy.
7.  Wykonawca  dokonywać  będzie  bilansowania  handlowego  energii  zakupionej  przez  Zamawiającego  na
podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach
umownych określonych w Załączniku lub wskazań układów pomiarowych.
8. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej.
9.  Energia  elektryczna  kupowana  na  podstawie  niniejszej  umowy  zużywana  będzie  na  potrzeby  odbiorcy
końcowego, co oznacza że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo
Energetyczne.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy w całości.
11. Wykonawca oświadcza, że zakres wynikający z realizacji niniejszej umowy wykona w całości nakładem
własnym  /  powierza  podwykonawcy  zgodnie  z  oświadczeniem  woli  złożonym  w formularzu  ofertowym  –
załącznikiem nr 1 do SIWZ, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
12.Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  zapłatę  podwykonawcy  za  zrealizowany  zakres  umowy
wskazany w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

§ 3

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo Energetyczne.
2.  W  przypadku  niedotrzymania  jakościowych  standardów  obsługi  Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu
bonifikaty  lub  upustu  według  stawek  określonych  w  §  42  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia
18.08.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1. Pobierania energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2. Terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną.
3. Powiadamiania Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku zmian
w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych obiektach.

§ 5

1.  Sprzedawana  energia  elektryczna  będzie  rozliczana  według  cen  jednostkowych  energii  elektrycznej
określonych  w formularzu  ofertowym  (załącznik  nr  1  do  SIWZ stanowiący  załącznik  nr  1  do  umowy)  po
doliczeniu podatku VAT w wysokości  …. %, przy czym wartość środków finansowych  przeznaczonych na
realizację umowy nie przekroczy kwoty ………….. złotych brutto (słownie: ……….). 
2.  Ceny jednostkowe  określone  w ofercie  nie  ulegną  zmianie  w  okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy
również  do  nowo  przyłączonych  obiektów,  za  wyjątkiem  stawek  podatku  VAT  lub  ustawowej  zmiany
opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
3.   Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia  10
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz
z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen. Jednocześnie Zamawiającemu będzie
przysługiwać  prawo  żądania  dalszych  wyjaśnień  wraz  z  przedstawieniem  dalszych  dokumentów  celem
stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen za energię.
4.  Należność  Wykonawcy  za  zużytą  energię  elektryczną  w  okresach  rozliczeniowych  obliczana  będzie
indywidualnie dla każdego obiektu oddzielnie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – rozliczeniowych i cen
jednostkowych energii elektrycznej określonych w ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący załącznik nr 1
do umowy), w danej strefie czasowej dla określonej taryfy.
5.  Odczyty  rozliczeniowe  układów pomiarowo  –  rozliczeniowych  i  rozliczenia  kosztów  sprzedanej  energii
odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
6. W przypadku wejścia w życie nowelizacji ustaw zawierających zmianę podatku VAT lub stawki podatku
akcyzowego, Wykonawcy przysługuje zmiana wynagrodzenia wyłącznie za niezrealizowaną część umowy, przy
czym  ceny  jednostkowe  netto  podlegają  zmianie  wyłącznie  w  zakresie  odpowiadającym  zakresowi  zmiany
stawki podatku akcyzowego. Zmiana nie wymaga formy aneksu do umowy.
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§ 6

1.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  płatne  będzie  na  podstawie  faktur  przesłanych  w  formie  papierowej
Zamawiającemu przez Wykonawcę z konta KWP Katowice. Faktury należy wysłać pocztą  na adres: Wydział
Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, 40-068 Katowice ul. Koszarowa 17. Zamawiający
dopuszcza możliwość wystawienia faktury w wersji elektronicznej.  Faktura w wersji  elektronicznej – plik w
formacie .pdf zostanie przesłana z adresu e-mail: …………………………………………….. do Zamawiającego
na adres e-mail: faktury@zaopatrzenie.ka.policja.gov.pl. 
2. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od otrzymania
przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
3. Dla każdego okresu rozliczeniowego wystawiona będzie jedna faktura zawierająca załącznik z rozliczeniem
poszczególnych obiektów i punktów poboru energii elektrycznej.
4. Opłata miesięczna za usługę płatna będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni
od dnia wystawienia faktury pod warunkiem, że Wykonawca doręczy Zamawiającemu fakturę VAT w terminie
7 dni od dnia jej wystawienia.  W przeciwnym przypadku zapłata nastąpi w terminie 23 dni od daty doręczenia
faktury pod wskazany adres.
5. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu
do banku.
6. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania
odsetek w wysokości ustawowej.
7.  W przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  prawidłowości  wystawionej  faktury,  Zamawiający  złoży
pisemną reklamację.
8. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni.
9.  Reklamacje  nie  zwalniają  Zamawiającego  od  obowiązku  płatności  należności  za  dostarczoną  energię
elektryczną.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 01.02.2017 roku.
2.  Sprzedaż  energii  elektrycznej  dla  nowego  punktu  odbioru  nie  objętego  załącznikiem  nr  3  do  SIWZ
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku
z dokonaną rozbudową, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności
renegocjowania  warunków  umowy.  Zmiana  załącznika  nie  stanowi  zmiany  warunków  niniejszej  umowy
i następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej
dla poszczególnych obiektów lub punktów odbioru ujętych w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym załącznik
nr 2 do umowy i nie stanowi ono rozwiązania całej umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie
punkty poboru określone w ww. załączniku.
4. Dla realizacji umowy w zakresie każdego obiektu konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:
a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,
b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.
c) Umowy zawartej  przez Wykonawcę z OSD umożliwiającej  bilansowanie handlowe Zamawiającego przez
Wykonawcę.
5. Zamawiający oświadcza,  że umowa o świadczenie usług dystrybucji,  o której  mowa w § 7 ust.  4 lit.  a),
pozostanie  ważna  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy,  a w przypadku  jej  rozwiązania,  Zamawiający
zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem nieważności niniejszej
umowy w części dotyczącej danego punktu odbioru.
6. W przypadku, gdy Wykonawca poweźmie wiadomość, że umowa o świadczenie usług dystrybucji została
rozwiązana bądź wygasła, a Zamawiający nie poinformuje go o tym w trybie wskazanym powyżej, umowa ulega
rozwiązaniu  z  dniem  jej  rozwiązania  w zakresie  obiektów  lub  punktów  poboru,  dla  których  umowa
o świadczenie usług dystrybucji została rozwiązana bądź wygasła.
7. Wykonawca może wypowiedzieć umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej gdy Zamawiający
zwleka  z  zapłatą  należności  wynikającej z faktury  za  energię  elektryczną  co  najmniej  miesiąc  po  upływie
terminu płatności.

§ 8

1.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego
z przyczyn,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca  w  wysokości  20%  wartości  brutto  środków
finansowych przeznaczonych na realizację umowy, o których mowa w § 5 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za
które  ponosi  odpowiedzialność  Zamawiający,  w  wysokości  20%  wartości  brutto  środków  finansowych
przeznaczonych na realizację umowy, o których mowa w § 5ust 1 poza przypadkiem określonym w § 8 ust. 3
3. W razie wystąpienia 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 wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
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4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  potrącenia  wartości  naliczonych  kar  umownych  z  faktur
wystawianych  przez  Wykonawcę,  po  uprzednim zawiadomieniu  Wykonawcy  na  piśmie  o  potrąceniu  i jego
wysokości.

§ 9

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu do umowy) pod rygorem nieważności.
2.  Strony  przewidują  możliwość  zmiany  postanowień  niniejszej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty  na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach i na warunkach określonych w umowie.
3. Zmiana dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna.
4. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia   10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 10

Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:
a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
b) wykaz punktów poboru energii elektrycznej – załącznik nr 3 do SIWZ stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

§ 11

1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody Zamawiającego.
2.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych, ustawy Prawo Energetyczne oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego 
3. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej  umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie a w przypadku
braku takiej możliwości podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla Wykonawcy i  jeden
egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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