
Zamawiający:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. .z o. o. Znak: 2/2020
Przetarg nieograniczony na: „Kompleksowa dostawa energii 
na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o.”

                                                              Załącznik Nr  5 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

I. Przedmiot umowy. 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia pod nazwą:

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakład Gospodarki Komunalnej
w Szczebrzeszynie Sp. z o. o.”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii
elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji  energii elektrycznej, na potrzeby Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o..

Szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie  od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.  wyniesie  
502 482 [kWh]  w tym:

- w grupie taryfowej  B22 209 338,00 kWh, 
- w grupie taryfowej  C12A  57 963,00 kWh, 
- w grupie taryfowej  C23 228 301,00 kWh, 
- w grupie taryfowej  G11   6 865,00 kWh,
- w grupie taryfowej  C11          15,00 kWh.

Określone przez zamawiającego szacunkowe zużycie energii ma charakter jedynie orientacyjny, w celu
określenia  wartości  zamówienia  i  nie  stanowi  zobowiązania  do  zakupu  energii  w  podanej  ilości.
Łączna ilość zużycia energii może się zmienić w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. W
przypadku zrealizowania dostaw w mniejszym zakresie, tj. nie wyczerpującym ilości energii elektrycznej
wskazanej jako szacunkowa, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego. Rozliczenia za dostawę energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących,
rzeczywistych wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  poszczególnych  punktów  poboru  w  zakresie  lokalizacji,  grupy
taryfowej,  mocy itp.  zostały przedstawione w załączonym dokumencie  o nazwie:  „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia” – stanowiącym załącznik Nr  4 do umowy.

Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup 
taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. 
Zmiana grupy taryfowej  lub przyłączenie nowego PPE możliwe jest  na podstawie zgłoszenia
Zamawiającego do Wykonawcy przez przedstawienie odpowiedniego certyfikatu wydawanego
przez OSD oraz podpisanie aneksu z Wykonawcą.
Zamawiający  może  zwiększyć  moc  przyłączeniową/  umowną  do  obiektów  w  ramach
określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych.

II. Warunki  dostawy i sprzedaży

1. Dostawa  energii  elektrycznej  i  świadczenie  usług  dystrybucji  odbywać  się  będzie na  warunkach
określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 838, z
późn. zm. ) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,



zasadami  określonymi  w koncesji  i  postanowieniami  niniejszej  umowy oraz zgodnie  z  Taryfą  cen
energii Wykonawcy określonej w ofercie i Taryfą cen za usługi Operatora Systemu Dystrybucyjnego
(zwanego OSD).
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2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego
(OSD) na obszarze, którego znajdują się miejsca dostarczenia energii elektrycznej.

3. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  aktualną  koncesję  na  obrót  energią  elektryczną  nr
…………………………..… wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  zawarł  umowę  z  OSD,  w  ramach  której  OSD  zapewnia  Wykonawcy
świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego.

5. W  ramach  Umowy  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  bilansowanie  handlowe,  
o którym mowa w art. 3 pkt. 40 Prawa energetycznego. Wykonawca zwalnia tym samym Zamawiającego z
wszelkich  kosztów  i  obowiązków  związanych  z  niezbilansowaniem.  Koszty  wynikające  z  dokonania
bilansowania  uwzględnione są  w cenie  energii  elektrycznej.  Odbiorca oświadcza,  iż  wszystkie  prawa i
obowiązki związane z bilansowaniem handlowym wynikające z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i
zgłaszanie  grafików  handlowych  do  Operatora  Systemu  Przesyłowego,  leżą  po  stronie  Wykonawcy.
Wykonawca  dokonywać  będzie  bilansowania  handlowego  energii  zakupionej  przez  Zamawiającego  na
podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorców w grupach taryfowych.

6. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej  określonej w
ofercie.

7. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których ma być
dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.

8. Szczegółowe  informacje  dotyczące  poszczególnych  punktów poboru  energii  w zakresie  lokalizacji,
grupy taryfowej,  mocy  umownej  itp.  zostały  przedstawione  w  załączonym  dokumencie  o  nazwie:
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – stanowiącym załącznik Nr …. do umowy.

9. Dla każdego punktu poboru energii  wymienionego w załączniku nr …do umowy zostaną określone
warunki  świadczenia  usług  kompleksowych  obejmujące  m.in.:  lokalizację,  grupę  taryfowa,  moc
umowną, grupę przyłączeniową, parametry zakupu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji,  oraz
informacje o układzie pomiarowo-rozliczeniowym, będące integralna częścią niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi odbiorców, o których mowa w
Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  4  maja  2007  r. w  sprawie  szczegółowych  warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego  (Dz.U.2007.93.623 z dnia 2007.05.29). W przypadku
niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy
bonifikaty w wysokości określonej w taryfie.

11. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, określonych w Prawie energetycznym,
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udzielenia  bonifikat  w  wysokościach  określonych  w  przepisach
Prawa  energetycznego  oraz  Rozporządzenia  Ministra  Energii  z  dnia  6  marca  2019  r.  w  sprawie
szczegółowych zasad kształtowania  i  kalkulacji  taryf  oraz  rozliczeń  w obrocie  energią  elektryczną
(Dz.U.2019.503 z dnia 2019.03.15).

12. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania, na pisemny wniosek Zamawiającego po rozpatrzeniu i
uznaniu  jego  zasadności,  bonifikat  za  niedotrzymanie  przez  Wykonawcę  standardów jakościowych
określonych  w  ust.  2.  Wykonawca  uwzględni  należną  Zamawiającemu  bonifikatę  w  fakturze
wystawionej za okres rozliczeniowy,  w którym Wykonawca udzielił tej  bonifikaty lub najpóźniej w
fakturze za następny, bezpośrednio przypadający okres rozliczeniowy.

13. W przypadku zmiany przepisów wskazanych w ust. 10 i ust. 11 odpowiednie zastosowanie będą miały
nowe przepisy.

III. Czas trwania umowy

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

IV. Zasady rozliczenia i płatności. Ceny jednostkowe i stawki opłat

1. Rozliczenia  i  płatności  odbywać  się  będą  na  podstawie  bieżących  wskazań  układów pomiarowo-
rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających z Taryfy dla usług dystrybucji  energii elektrycznej
właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Taryfy dla energii  elektrycznej  Wykonawcy
określonej w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

2. OGÓŁEM  WARTOŚĆ NETTO (taryfa G11 + B22 + C12A + C23 + C11) .......................... zł 

(słownie: ...................................................................................................................................................
.........)
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VAT ........................................zł 

(słownie: ...................................................................................................................................................
.........)

OGÓŁEM  WARTOŚĆ BRUTTO (taryfa G11 + B22 + C12A + C23 + C11) .........................zł 

(słownie: ...................................................................................................................................................
.........)

Przedstawiona powyżej ogółem wartość brutto jest wartością szacunkową zamówienia.
4. Ceny jednostkowe i stawki opłat określone w ofercie ust. 2 zostają ustalone na czas obowiązywania

Umowy, z zastrzeżeniem postanowień (pkt V ust. 1 pkt 4 istotnych postanowień umowy.)
5. Odczyty  oraz  fakturowanie  za  dostarczoną  energię  elektryczną  odbywać  się  będą  na  podstawie

odczytów wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych nie częściej niż jeden raz na miesiąc według
zasad, cen jednostkowych i stawek opłat zawartych w ofercie Wykonawcy.

6. Faktury za dostarczoną energię elektryczną regulowane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie: w ciągu .. …. dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę (zgodnie ze złożona ofertą) Za
dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

7. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej pobranej w
poszczególnych obiektach oraz wysokości należności z tego tytułu.

8. W  przypadku  stwierdzenia  błędów  w  pomiarze  lub  odczycie  wskazań  układu  pomiarowo-
rozliczeniowego,  które  spowodowały  zaniżenie  lub  zawyżenie  należności  za  pobraną  energię
Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT.

9. W  przypadku  nie  dotrzymania  terminu  płatności  faktur  Wykonawca  obciąża  Zamawiającego
odsetkami ustawowymi.

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury
złoży  pisemną  reklamację,  dołączając  jednocześnie  sporną  fakturę.  Reklamacja  winna  być
rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

V. Zmiana umowy

1. Zgodnie  z  art.  144  ust.  1  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  zamawiający  dopuszcza
wprowadzenie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach i zakresie:
1) Rezygnacji  przez  Zamawiającego  z  punktów  poboru  wymienionych  w  Załączniku  

Nr 2 do umowy w przypadku przekazania, sprzedaży,  wynajmu obiektu innemu właścicielowi
oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu.

2) Zwiększenia przez Zamawiającego ilości punktów poboru energii, których mowa w załączniku Nr
2  do  umowy  w  rozmiarze  nie  większym  niż  20%  punktów  poboru  energii,  w  przypadku
przyłączenia  nowych  obiektów do  sieci  elektroenergetycznej  OSD.  Rozliczenie  dodatkowych
punktów poboru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej
samej stawki rozliczeniowej. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe
jest  jedynie  w  obrębie  grup  taryfowych,  które  zostały  ujęte  w  SIWZ  oraz  wycenione  w
Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

3) W przypadku konieczności zmiany mocy umownej.
4) Ceny i stawki opłat określone przez wykonawcę,  ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy

OSD,  zmiany  stawki  podatku  VAT,  podatku  akcyzowego  lub  innych  zmian  ogólnie
obowiązujących  przepisów  prawa oraz zmiany Taryfy  Sprzedawcy dla grupy taryfowej  Gxx,
zatwierdzanej  przez  Prezesa  URE. Ceny  energii  elektrycznej  zostaną  powiększone  lub
zmniejszone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami lub zmianą
taryfy  Sprzedawcy  dla  grupy  Taryfowej  Gxx  zatwierdzonej  przez  Prezesa  URE  od  dnia  ich
wejścia w życie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

2. Nie stanowią zmiany Umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami

3. Obowiązującą formą zmiany umowy jest forma pisemna pod rygorem nieważności w postaci aneksu
do umowy z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 pkt. 4.
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VI. Postanowienia końcowe

W  zakresie  nie  uregulowanym  niniejszą  Umową  stosuje  się  Prawo  Zamówień  Publicznych,  Kodeks
Cywilny oraz Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.

W razie  powstania  pomiędzy  Stronami  sporu dotyczącego  realizacji  niniejszej  Umowy  lub z  niej
wynikającego, Strony dołożą wszelkich starań w celu rozwiązania go w sposób polubowny. W razie
nie  rozstrzygnięcia  sporu  w  powyższy  sposób,  będzie  on  rozstrzygnięty  przez  sąd  właściwy  dla
siedziby Zamawiającego. 

Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
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Zamawiający:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. .z o. o. Znak: 2/2020
Przetarg nieograniczony na: „Kompleksowa dostawa energii 
na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie Sp. z o. o.”

Załącznik nr 2 do umowy - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

l.
p.

Punkt
odbioru

Rodzaj
punktu
poboru

Adres/ulica Nr Kod Miejscowość
Numer

ewidencyjny/PPE
Nr licznika Taryfa

Moc
umowna

Zużycie energii
(kWh) w okresie
od 01.01.2019 r
do 31.12.2019 r.
(szczyt/dzienna)

Zużycie energii
(kWh) w okresie od

01.01.2019 r do
31.12.2019 r.

(pozaszczyt/noc)

Suma szacowanego
zużycia energii (kWh
szczyt) w okresie od

01.01.2021 r. do
31.12.2021 r.

Suma szacowanego
zużycia energii (kWh
pozaszczyt) w okresie

od 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r.

1
ZGK

Szczebrzeszyn
Ujęcie wody

Szczebrzeszyn
Gorajska 51 22-460 Szczebrzeszyn PLZKED000000004545 95945670 B22 80 19300 190038 19300 190038

2
ZGK

Szczebrzeszyn
Oczyszczalnia

ścieków
Nadrzeczna 220 22-460 Szczebrzeszyn PLZKED000000011114 50438624 C23 60

przedp
ołudni
owy

popołu
dniowy 160935

przedpołu
dniowy

Popołudn
iowy 160935

39096 28270 39096 28270

3
ZGK

Szczebrzeszyn
Ujęcie wody
Szperówka

Przedmieście
Szperówka

Dz.
133/2

22-460 Szczebrzeszyn PLZKED100002360366 00359479 C12A 21 425 1264 425 1264

4
ZGK

Szczebrzeszyn
Studnia

Przedmieście
Szperówka

Dz.
1027/

2
22-460 Szczebrzeszyn PLZKED100002358851 00323901 C12A 11 2087 49621 2087 49621

5
ZGK

Szczebrzeszyn
Ujęcie wody
Kawęczynek

Kawęczynek
Dz.

1072/
3

22-470 Zwierzyniec PLZKED100002359558 00323906 C12A 20 438 1053 438 1053

6
ZGK

Szczebrzeszyn
Przepompownia

ścieków
Oś

Klemensów
Dz.

969/3
22-460 Szczebrzeszyn PLZKED100002348141 94315496 C12A 11 372 1184 372 1184

7
ZGK

Szczebrzeszyn
Przepompownia

ścieków
Oś

Klemensów
Dz.24

8
22-460 Szczebrzeszyn PLZKED100002348545 00324024 C12A 9 404 1115 404 1115

8
ZGK

Szczebrzeszyn
Bud.

Mieszkalny
Zamojska 11 22-460 Szczebrzeszyn

PLZKDE100002352288
8

92364528 G11 6107 0 6107 0

9
ZGK

Szczebrzeszyn
Bud.

Mieszkalny
Targowa 3 22-460 Szczebrzeszyn PLZKED100046532651 32335509 G11 758 0 758 0

10
ZGK

Szczebrzeszyn
Przepompownia

ścieków
Pl. T.

Kościuszki 22 22-460 Szczebrzeszyn PLZKED100056085232 31438004 C11 15 0 15 0

29906
405210

79016,00
858616,00

39096 28270 39096 28270

SUMA
: 

97272,00 405210,00 97272,00 405210,00

502 482,00 502 482,00

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów w okresie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 wynosi 502 482,00 kWh

 W tym: szczyt C12A- 3726kWh, B22-19300kWh, C11-15kWh, G11-6865kWh poza szczyt C12A-54237kWh, B22-190038kWh,

Taryfa C23 szczyt przedpołudniowy-39096kWh, popołudniowy-28270Kwh, poza szczytowa 160935kWh

Uwaga: na punkcie pobory poz. 1 tj: Ujęcie wody w Szczebrzeszynie ul. Gorajska 51 posiadamy instalację fotowoltaiczną o mocy 40kW z 

dwukierunkowym punktem pomiarowym, szacowana produkcja instalacji fotowoltaicznej w skali roku to 49 541,00kWh – zużycie na potrzeby 

własne w granicach 68%



Suma mocy umownej w grupie taryfowej B22 wynosi: 80 [kW]

Suma mocy umownej w grupie taryfowej C23 wynosi: 60 [kW]

Suma mocy umownej w grupie taryfowej C12A wynosi: 72 [kW]

Ilość ppe w grupie taryfowej B22 wynosi: 1

Ilość ppe w grupie taryfowej C23 wynosi: 1

Ilość ppe w grupie taryfowej C12A wynosi: 5

Ilość ppe w grupie taryfowej G11 wynosi: 2

Ilość ppe w grupie taryfowej C11 wynosi: 1
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	Załącznik Nr 5 do SIWZ

