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Nr sprawy KZP-2140-4/12 
Załącznik Nr 5 do SIWZ 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

Zawarta w dniu **.**.2012 roku 

Nr ********* 

Pomiędzy Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN z siedzibą w Gliwicach przy ul. 

Bałtyckiej 5, REGON 000564694, NIP 631-011-22-39, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1. prof. dr hab. inż. Krzysztofa Warmuzińskiego - Dyrektora Instytutu 

2. mgr Barbarę Sadkowską – Główną księgową 

a  

firmą ******* 

z siedzibą w*********, 

NIP: ********* 

REGON: ********* 

KRS******* 

reprezentowaną przez: 

1.  

2.  

zwaną dalej „Wykonawcą”.  

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę na 

potrzeby Zamawiającego. 

2. Umowa została zawarta na podstawie przepisów ustawy „Prawo energetyczne” z 

dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2006r. nr 89, poz. 625 z p.zm.), ustawy „Prawo 

zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 

759 z p.zm.), aktów wykonawczych tych ustaw oraz na zasadach powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami ofertowymi 

stanowi integralną część umowy. 

4. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od 1.01.2013 do 31.12.2013. 

Dzień 1.01.2013 jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. 
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§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać energię elektryczną do Instytutu 

Inżynierii Chemicznej PAN oraz Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej 

PAN znajdujących się w budynku przy ulicy Bałtyckiej 5 w Gliwicach. 

2. Zamawiający zobowiązuje się kupować energię elektryczną w okresie od 

01.01.2013 do 31.12.2013. 

3. Warunki świadczenia usługi dystrybucji określa Umowa o świadczenie usług 

dystrybucji zawarta pomiędzy Zamawiającym a Vattenfall Distribution Poland S.A 

(obecnie Tauron Dystrybucja S. A.). 

4. Zamawiający nabywa energię elektryczną na potrzeby własne jako odbiorca 

końcowy. 

§ 4. 

1. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu energię z zachowaniem 

standardów jakościowych obsługi klientów, określonych w obowiązujących 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997r.  „Prawo energetyczne” (Dz. U. z 2006r. nr 89, poz. 625 z p. zm.). 

2. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych 

obsługi klientów, o jakich mowa w § 4 ust. 1, Zamawiającemu, na  jego pisemny 

wniosek, przysługuje bonifikata lub upusty wg stawek określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub 

każdym późniejszym akcie prawnym określającym stawki.  

 

§ 5. 

1. Ceny energii elektrycznej, stawki opłat dodatkowych oraz zasady ich stosowania 

określa oferta, która będzie podstawą rozliczeń między Stronami z tytułu 

sprzedaży energii elektrycznej. 

2. Cena jest gwarantowana w okresie realizacji zamówienia.  

3. Zamawiający oświadcza, że oszacował zapotrzebowanie na energię elektryczną 

w 2013 roku z należytą starannością, Podstawę do rozliczeń za sprzedaną 

energię elektryczną stanowią dane zarejestrowane przez układy pomiarowe, czyli 

rzeczywiste zużycie a nie szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną.  
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4. Zamawiający nie poniesie żadnych kar finansowych z tytułu pobrania większej lub 

mniejszej ilości energii od zaplanowanej i określonej w opisie przedmiotu 

zamówienia.   

5. Rozliczenia między Stronami z tytułu sprzedaży energii elektrycznej będą zgodne 

z okresem rozliczeniowym stosowanym przez operatora systemu 

dystrybucyjnego, z którym Zamawiający ma podpisaną umowę. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji 

odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikające ze stawki tego podatku 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego i nie stanowi zmiany 

warunków umowy. 

 

§ 6. 

1. Podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona 

przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 

2. Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

3. Za przekroczenie terminów płatności Wykonawcy przysługiwać będą odsetki 

ustawowe. 

4. Przez datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego przez jego bank. 

 

§ 7. 

1. Niniejsza umowa jest ważna przy jednoczesnym obowiązywaniu Generalnej 

umowy dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) a Wykonawcą 

2. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się ze wzorem umową o świadczenie 

usług dystrybucji firmy Vattenfall Distribution Poland S.A. (obecnie Tauron 

Dystrybucja S. A.) wraz z załącznikami i spełnienia wszelkich obowiązków jakie 

ona nakłada na Wykonawcę w związku z wyborem jego oferty na sprzedaż 

energii elektrycznej.  

3. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, w tym koszty 

związane z dopełnieniem w/w obowiązków przez Wykonawcę oraz koszt 

bilansowania sprzedaży energii.  
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§ 8. 

1. Wykonawca może wypowiedzieć umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii 

elektrycznej w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się  z zapłatą za pobraną 

energię o 30 dni od upływu terminu płatności. Wykonawca ma obowiązek 

poinformowania Zamawiającego o zamiarze wypowiedzenia umowy z tego tytułu 

oraz wyznaczenia nowego terminu płatności.   

2. Jeżeli Wykonawca nie dopełni w terminie zobowiązań leżących po jego stronie i 

zawartych w obowiązkach określonych w umowie o świadczenie usług 

dystrybucji, co w konsekwencji spowoduje konieczność zakupu energii 

elektrycznej u sprzedawcy rezerwowego lub inne konsekwencje finansowe (np. 

kary), to Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wynikającymi z różnicy ceny 

sprzedaży energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego a ceny oferty 

Wykonawcy wybranego w niniejszym postępowaniu przetargowym 

powiększonymi o inne poniesione przez Zamawiającego koszty.  

3. W przypadku niedopełniania zobowiązań umowy leżących po stronie Wykonawcy 

przez okres dłuższy niż 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

wypowiedzenia umowy jak z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 

konsekwencją określoną w p. 4 niniejszego paragrafu.   

4. Za wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% ceny określonej w 

ofercie. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczanie energii elektrycznej 

w przypadkach wystąpienia ograniczeń związanych z zagrożeniem życia, zdrowia 

lub mienia, działania siły wyższej, wyłącznej winy Zamawiającego, wystąpienia 

planowanych przerw i ograniczeń w dostawie en. elektrycznej o czym powinien 

zawiadomić Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem, wprowadzenia 

wyłączeń awaryjnych itp.  

 

§ 9. 

1. W przypadku przekształceń własnościowych po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

będzie uprawniony do wskazania podmiotu należącego do grupy kapitałowej, do 

której należy Wykonawca, prowadzącego działalność w zakresie obrotu energią 

elektryczną, który przejmie prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy, 

co Zamawiający przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę. Z dniem takiego 

przeniesienia Wykonawca zostanie zwolniony z wszelkich obowiązków 
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wynikających z niniejszej Umowy. Zamawiający zostanie powiadomiony o 

przeniesieniu wszystkich praw i obowiązków wynikających z Umowy na określony 

podmiot wraz ze wskazaniem daty takiego przeniesienia. 

 

§ 10. 

1. Wszelkie zmiany treści umowy muszą być zgodne z postanowieniami Art. 144 

ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r., 

nr 113, poz. 759 z p.zm.) i wymagają  zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy dotyczyć mogą: 

a. zmian wielkości mocy umownej w przypadku potrzeby zwiększenia lub 

zmniejszenia mocy umownej i zainstalowanej 

b. zmian wynikających ze zmiany aktualnie obowiązujących przepisów 

Prawa energetycznego i aktów wykonawczych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy zgodnie z artykułem 

145 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 

2010r., nr 113, poz. 759 z p.zm.). 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Po-

lubowny przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, zgodnie z 

regulaminem tegoż Sądu. 

 

§ 11. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

Liczba załączników: 

1. Kopia oferty z dnia **.**.2012 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 


