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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

     Nazwa zamawiającego: Gmina Międzyzdroje  

     Adres zamawiającego: ulica Książąt Pomorskich 5  

     Kod Miejscowość:  72 – 500 Międzyzdroje  

     Telefon:  91 3275631 

     Faks:  91 3275630 

     Adres strony internetowej: www.bip.miedzyzdroje.pl  

     Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek od  godz. 7.30 do godz. 15.30 

                   środa od godz. 7.30 do godz. 17.00  

                                               piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00 

 

 

działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych 

Gminy Międzyzdroje  :  

 

Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 

ul. Bohaterów Warszawy 20 ,72-500 Międzyzdroje    

 

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach 
ul. Kolejowa 33, 72-500 Międzyzdroje    

 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach 

ul. Leśna 1, 72-500 Międzyzdroje 

 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy 

ul. Jodłowa 3 , 72-500 Międzyzdroje 

 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach 

ul. Norwida 15, 72-500 Międzyzdroje 

 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 

ul. Książąt Pomorskich 8, 72-500 Międzyzdroje 

 

Przedszkola Miejskiego nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach 

ul. Myśliwska 13, 72-500 Międzyzdroje 

 

Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 

ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje  

 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2015 poz. 2164 dalej: „PZP” 

lub „Ustawa” a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń : 

 

 

http://www.bip.miedzyzdroje.pl/
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1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 

w jakich  

         te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz. U.  poz. 1692), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi  Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735). 

 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 

 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz  

art. 39 - 46 PZP. 

 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zastosowanie mają przepisy Ustawy. 

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy 

Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych. 

Kod CPV 09310000 – 5 Elektryczność  

2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy 

Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych. Zestawienie punktów odbioru 

wyszczególniono w załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 68 punktów poboru 

energii.  

4. Usługi dystrybucji świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej z ENEA 

Operator Sp. z o.o.  

5. Umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej posiada Zamawiający. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego,  

w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii 

elektrycznej. 

7. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy dla poszczególnych jednostek: 

 

GMINA MIĘDZYZDROJE  

ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje 

TARYFA Łączne zużycie kWh w danej taryfie 

C11 466 578 

C12a 
18 748 

75 778 

C12b 
427 214 

826 714 

RAZEM 1 815 032 

 

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach 

ul. Bohaterów Warszawy20, 72-500 Międzyzdroje 
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TARYFA Łączne zużycie kWh w danej taryfie 

C11 41 066 

C21 119 356 

RAZEM 160 422 

 

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach 

ul. Kolejowa 33, 72-500 Międzyzdroje 

TARYFA Łączne zużycie kWh w danej taryfie 

C11 76 466 

RAZEM 76 466 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach 

ul. Leśna 1, 72-500 Międzyzdroje  

TARYFA Łączne zużycie kWh w danej taryfie 

C 21 187 338 

RAZEM 187 338 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. dr Władysława Szafera w Wapnicy 

ul. Jodłowa 3 , 72-500 Międzyzdroje 

TARYFA Łączne zużycie kWh w danej taryfie 

C 21 57 502 

RAZEM 57 502 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach 

ul. Norwida 15, 72-500 Międzyzdroje 

TARYFA Łączne zużycie kWh w danej taryfie 

C11 28 120 

RAZEM 28 120 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 

ul. Książąt Pomorskich 8, 72-500 Międzyzdroje 

TARYFA Łączne zużycie kWh w danej taryfie 

C11 21 682 

RAZEM 21 682 

 

Przedszkole Miejskie nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach 

ul. Myśliwska 13, 72-500 Międzyzdroje 

TARYFA Łączne zużycie kWh w danej taryfie 

C11 58 436 

RAZEM 58 436 

 

Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 

ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 Międzyzdroje 

TARYFA Łączne zużycie kWh w danej taryfie 

C11 49 334 

C21 39 812 

RAZEM 89 146 

 

Łącznie dla poszczególnych taryf: 
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TARYFA Łączne zużycie kWh w danej taryfie 

C11 741 682 

C21 404 008 

C12a 
18 748 

75 778 

C12b 
427 214 

826 714 

RAZEM: 2 494 144 

8. Przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy (kWh) wskazano  

w załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkował 

dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość 

energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. 

10. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej 

określone są każdorazowo w poszczególnych umowach o świadczenie usług dystrybucji 

zawartych pomiędzy Zamawiającym a OSD. 

11. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego 

za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umów. 

Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez 

Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej. Koszty 

wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione winny zostać w cenie energii 

elektrycznej. Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane  

z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, 

przechodzą na Wykonawcę. 

12. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby 

odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem 

energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. Standardy, jakości obsługi 

klienta zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W przypadku 

niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo 

bonifikaty wg 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 lub w każdym później wydanym akcie prawnym 

dotyczącym jakościowych standardów obsługi. 

13. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną – 68. 

14. Termin płatności faktur wynosi 21 dni – maksymalnie 30 dni od daty doręczenia faktury 

Zamawiającemu. 

15. Obiekty Zamawiającego, do których będzie dostarczana energia elektryczna są 

przyłączone do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.  

16. Burmistrz Międzyzdrojów / dyrektorzy jednostek organizacyjnych posiadają zawarte 

umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  

17. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do 

poszczególnych punktów poboru) terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury 

zmiany sprzedawcy oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie obowiązujących umów na 

sprzedaż energii elektrycznej.  
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IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

V. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający  przewiduje udzielania zamówień uzupełniających , stanowiących nie 

więcej niż 20 % zamówienia podstawowego. . 

  

VII. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w obcych walutach. 

 

IX. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

X. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia obecnie obowiązujących umów zawartych z dotychczasowym sprzedawcą 

na czas określony (zakończenia procedury zmiany Sprzedawcy) i zawarcia umowy z 

nowym sprzedawcą energii wyłonionym w drodze postępowania dla wszystkich punktów 

poboru . 

 

 

XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, 

którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną 

koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu 

energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059); 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. . 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniana  warunku; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

                Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku .  
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Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na zasadzie 

spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę 

wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w Rozdziale XII niniejszej SIWZ, złożonych 

przez Wykonawcę.  

 

XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DLA WSKAZANIA BRAKU PODSTAW 

DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA   

1. Każdy z wykonawców w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 

zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 

r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059);  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa odrębnie z 

wykonawców składających ofertę wspólną.. 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór 

oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik 

w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia 

stanowi załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z 

wykonawców składający ofertę wspólną we własnym imieniu. 

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,   

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z 

wykonawców składający ofertę wspólną. 

5) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca 

nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 

do niniejszej specyfikacji. 

 W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z 

wykonawców składających ofertę wspólną 

6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z 

wykonawców składający ofertę wspólną. 

7) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z 

wykonawców składający ofertę wspólną.  

2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o których mowa w podpunkcie 

1. polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz 

dokumenty dotyczące: 

a) Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 

3. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt XII.2, przedkładane przez 

wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

4. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 

1) oferta cenowa; 

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

2) odpowiednie pełnomocnictwa; 

tylko w sytuacjach określonych w pkt XIII siwz lub w przypadku składania 

oferty wspólnej 

3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wskazujące 

część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom 

(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 
 

5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d 

ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 

26 ust. 2d ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do 

ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 

zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

6. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez 

zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się, aby 

stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie 

nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego. 
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7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt XII 1) 

niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że posiada 

uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt XII 4), 6), 

7) niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczeniem podatków, 

opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na rety zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

pkt 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 

także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub prze notariuszem. Przepis pkt 

9 stosuje się odpowiednio. 

11. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

12. Dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa) mogą być dostarczone w formie 

oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z 

oryginałem.  
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i                       

Wykonawcy przekazują pisemnie. Wykonawca winien kierować wszelką                          

korespondencję na: adres zamawiającego podany w niniejszej specyfikacji                        

istotnych warunków zamówienia lub za pomocą faksu na nr 91 3275630,                        

wskazany również w pkt 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Jeżeli  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane                                                    

są faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich                      

otrzymania. 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę,                       
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Zamawiający domniema, iż korespondencja wysłane przez Zamawiającego na                       

numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób                       

umożliwiający  zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.    

4. Zamawiający nie wyraża zgody na przekazywanie korespondencji drogą                          

elektroniczną.                  

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

stanowisko             inspektor ds. zamówień publicznych   

imię i nazwisko  Grażyna Buk –Popowska    

tel.              91 3275665   

faks               91 3275630    

w terminach              od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zamawiającego  

 

stanowisko             podinspektor  ds. drogownictwa   

imię i nazwisko  Antonii Łozowski     

tel.              91 3275646 

faks               91 3275630       

w terminach              od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zamawiającego           

 

      Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń,   

      wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu jest: 

stanowisko             sekretariat   

imię i nazwisko        Longina Godlewska    

tel.              91 32 75631   

faks               91 3275630   

w terminach              od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zamawiającego 

 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej                 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień                 

niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania    ofert, z 

zastrzeżeniem pkt.2). 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia                  

wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa                

wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,    

zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu,                    

o  którym mowa w pkt 7.3.2. , po upływie, którego zamawiający może pozostawić 

wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji bez rozpoznania.  

9. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną niezwłocznie przekazane   

wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych  

warunków  zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszczona na  

stronie   internetowej Zamawiającego: www.bip.miedzyzdroje.pl . 

10. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 

zachowania zasady pisemności postępowania. 

11. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami w celu                

wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji. 

12. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania                           

ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

13. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje i uzupełnienia, przekazane zostaną                  

wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków                  

http://www.bip.miedzyzdroje.pl/


 11 

zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie  internetowej Zamawiającego                  

www.bip.miedzyzdroje.pl, na .której udostępniona została specyfikacja. 

14. Dokonane przez Zamawiającego modyfikacje i jak również pytania  Wykonawców             

wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych  warunków            

zamówienia i są wiążące. 

15. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o                   

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach,                   

zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców,                    

którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie                   

internetowej.  

16. Jeżeli wprowadzona zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia             

Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie             

ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych" ,przedłużając             

jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w   

ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 PZP. 

17. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o            

zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej  www.bip.miedzyzdroje.pl . 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania           

            ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.    

       2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin                   

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed                  

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

        3.  Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna zostać wyrażona     

             na piśmie.  

 

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem formularza stanowiącego 

załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Wykonawcy sporządzają ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia.  

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę / osoby 

upoważnioną / upoważnione do reprezentacji wykonawcy. Zaleca się, aby nie 

podpisane strony oferty były parafowane.  

6. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa 

własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”). Jeżeli do 

http://www.bip.miedzyzdroje.pl/
http://www.bip.miedzyzdroje.pl/
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reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie 

dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

8. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku 

obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski 

poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez 

wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto wszelkie 

miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 

uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz 

uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 

12. Zaleca się umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej 

zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 

1) koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana następująco:  

 

Gmina Międzyzdroje 

ul. Książąt Pomorskich 5 

72 – 500 Międzyzdroje 

Oferta - udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Zakup  energii elektrycznej dla punktów poboru  

Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych” 

 

nie otwierać przed dniem  …….r. godz. …………..  

2) koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej powinna zawierać nazwę  

i adres wykonawcy tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia 

złożenia jej po terminie składania ofert. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie 

ofert nieoznaczonych wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu do składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 

powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem 

składania ofert. 

15. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, 

opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 12, a wewnętrzna koperta 

będzie dodatkowo oznaczona słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

16. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 

zmienia, określając zakres, rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga 

za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - 

Wykonawca winien dokumenty te złożyć. 

17. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści 

oferty po upływie terminu do składania ofert.  

18. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie postępowania są 

jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca 

składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowiące tajemnicę 
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przedsiębiorstwa powinny być wyodrębnione (np. zamieszczone w odrębnej kopercie 

dołączonej do oferty). 

 

XVII. OFERTY WSPÓLNE 

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej 

wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca 

się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje 

informacje, korespondencję itp. 

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 

następujące wymagania: 

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia;  

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.:  

- zezwolenie na wykonywanie działalności, 

- odpis z właściwego rejestru, 

- zaświadczenie z ZUS i US, 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej 

firmy; w przypadku zezwolenia na wykonywanie działalności – dokument 

składa ten wykonawca, który będzie odpowiadał za realizację prac objętych 

zezwoleniem;  

b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie 

odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych  

z ubezpieczeniami jest traktowany, jako jeden podmiot (jedna jednostka 

organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat 

powinien złożyć niezależnie ten podmiot; 

c) dokumenty wspólne, takie jak np.:  

- oferta cenowa, 

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców 

składających ofertę wspólną, 

d) kopie dokumentów dotyczących każdego Wykonawcy składającego ofertę 

wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub 

osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców (a nie np. przez 

pełnomocnika konsorcjum). 

5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną  

i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału. 

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 

składający ofertę wspólną są zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu umowy 

konsorcjum, zawierającą co najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji i jakości rękojmi. 
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XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie pok. nr 10  Urzędu Miejskiego w 

Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje  w terminie do dnia 

26.01.2016 r. do godz. 10:00. 

2. Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajduje się w siedzibie 

zamawiającego do daty składania ofert. 

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej 

zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania wewnętrznej koperty.  

4. Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu26.01.2016 r. o godz.10:30 w 

sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5, 

72-500 Międzyzdroje. 

5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty  

z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest 

otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji – zawartych w ofercie. 

6. Informacje, o których mowa w pkt 5 Zamawiający przekaże niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza 

Międzyzdrojów. 

2. Cena oferty jest ceną za energię elektryczną dla 68 punktów za  2 494 144 kWh 

energii elektrycznej stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na energię 

elektryczną w okresie 24 miesięcy.  

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio ze specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz inne koszty niezbędne do poniesienia, a nie wymienione  

w dokumentach, których poniesienie jest konieczne dla prawidłowego  

i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności stawkę 

opodatkowania akcyzą, podatku VAT, koszty rozliczania faktur, koszty wynikające  

z dokonywania bilansowania handlowego i odczytów. 

4. Ceną oferty należy obliczyć stosując ceny jednostkowe dla każdej z taryf  

z dokładnością do czterech miejsc po przecinku wg wzoru:  

Cena = cena jednostkowa energii elektrycznej dla grupy taryfowej x ilość energii  

w grupie taryfowej.  

5. Cenę oferty (netto) należy obliczyć mnożąc ją jako sumę poszczególnych iloczynów 

oraz zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku przy czym końcówkę poniżej 0,5 

grosza należy pominąć, a końcówkę 0,5 i wyższą należy zaokrąglić do 1 grosza. 

6. Cena oferty (zaoferowane stawki jednostkowe) ulegnie zmianie przez okres ważności 

oferty wyłącznie w przypadku: 

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

2) zmiany ustawy o podatku akcyzowym, 

3) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy 

Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów 

wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem 

praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. 
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7. Cena oferty powinna zawierać ceny jednostkowe energii elektrycznej netto wyrażone  

w zł/kWh określone z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku. 

8. Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania 

oferty (cena netto x podatek VAT). 

9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

10. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową  

w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

11. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 

ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. 

 

 

 

XX.  OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  

        PRZY WYBORZE OFERTY  Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW      

        I SPOSOBU OCENY OFERT  

 

1. Kryteria oceny ofert:  

             Kc - Cena 98 pkt  

             Kt - Termin płatności faktury 2 pkt  

2. Maksymalnie oferta może otrzymać 100 pkt stanowiących sumę punktów uzyskanych 

w ramach kryterium cena (Kc) oraz     kryterium termin płatności (Kt). 

3. Kryterium cena (Kc):  

 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 98 punktów, liczonych wg poniższego wzoru:  

 

 

                                                                                Najniższa oferowana cena spośród 

złożonych ofert  

  Punktacja badanej oferty wg kryterium ceny (Kc) = -------------------------------------------------

-------------------- x 98 pkt  

                                                                                    Cena oferty badanej  

 

4. Kryterium termin płatności ( Kt), z zastrzeżeniem,  że termin płatności jest nie 

krótszy niż 21 dni od daty wpływu faktury do odbiorcy/płatnika/.  

 

Punktacja oferty badanej wg kryterium terminu płatności:  

Oferta z terminem płatności   21  dni od daty wpływu faktury do odbiorcy/płatnika 

otrzyma 0 pkt . 

Oferta z terminem płatności  od 22 dni do  25 dni od daty wpływu faktury do 

odbiorcy/płatnika otrzyma 1 pkt.  

          Oferta z terminem płatności od 26 dni do  30 dni od daty wpływu faktury do 

dbiorcy/płatnika otrzyma  2 pkt. 

5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma 

największą ilość punktów przy zastosowaniu wzoru:  

                                           Kc + Kt , tj.  
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                    Najniższa oferowana cena  

                      spośród złożonych ofert 

         ……………………………………………………………....     X 98 pkt  +   ilość 

punktów uzyskanych  w   

                      Cena oferty badanej                                                                 ramach 

kryterium termin 

płatności   
 

6. Obliczona w oparciu o wzór określony w pkt. 5  ilość punktów zostanie                

zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  

7. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym 

kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, 

wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 

(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 

punktowa oferty.  

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans tj. maksymalna liczba                  

przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria : cena  i  termin płatności   

zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną   sklasyfikowane 

zgodnie z ilością  uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia  zostanie powierzona 

Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,                            

że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców,                    

którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.  

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej  ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.   

 

 

XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ    

         DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W  

         SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

12. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzorów 

określonych w pkt XXIII – XXXI specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

13. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach 

określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych).  

14. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności.  

15. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:  

 

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

2) zmiany ustawy o podatku akcyzowym, 

3) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy 

Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów 
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wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. 

 

 XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO    

            WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

  XXIII. WZÓR UMOWY – Gmina Międzyzdroje 
         

 

UMOWA Nr ………………………… 
 

zawarta w dniu …........................... pomiędzy:  

 

Gminą Międzyzdroje z siedzibą w przy ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje 

NIP: 986-015-70-42 

REGON: 811685591 

reprezentowaną przez: ……………………………………….. 

 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a 

 

...................................................z siedzibą: ...............................................  zwanym dalej 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.) o następującej treści: 

 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych 

ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych niniejszą 

umową. 

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, dla której 

oddzielną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucji posiada Zamawiający.  

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki 

świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucji zawarta z OSD.  

4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, 

do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.  

5. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „Zakup energii 

elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Międzyzdroje i jej jednostek 

organizacyjnych”, zgodnie z wykazem punktów poboru energii określonym  

w załączniku nr 1. 
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§ 2 

Postanowienia wstępne 

Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) 

wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy,  

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze 

zmianami), 

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 

2164 t.j.)  ), 

4) Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………z dnia 

…………………r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

5) Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD,  

6) Dostawa i dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na obszarze którego znajdują się miejsca 

dostarczania energii elektrycznej. 
 

§ 3 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich obiektów Zamawiającego 

wymienionych w załączniku nr 1 za ceny wg  § 5 ust. 1. 

2) zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego  

w poszczególnych punktach poboru. 

3) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, wszystkie 

prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie 

grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 

4) rozwiązania dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umów sprzedaży energii elektrycznej w trybie 

wypowiedzenia lub zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy 

energii elektrycznej i usługi dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej dla 

wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do Umowy, na 

podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy oraz 

niezbędnych danych dla każdego punktu poboru zawartych w załączniku nr 1 do 

SIWZ.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,  

2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną,  

3) bezzwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na obliczenia należności za energię elektryczną, 

3. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

4. Strony zobowiązują się do aktualizowania wszelkich danych formalnych zawartych  

w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. Zmiany siedziby firmy, numeru konta bankowego oraz miejsca dostarczania faktur nie 

wymagają aktualizacji Umowy a jedynie pisemnej informacji. 

6. O zmianie kont bankowych i adresu określonego w ust. 5 Strony będą się wzajemnie 

powiadamiać w formie pisemnej pod rygorem poniesienia kosztów związanych  

z mylnymi operacjami, 
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7. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczana w okresie obowiązywania 

umowy do punktów poboru określonych w załączniki nr 1 do Umowy szacuje się  

w wysokości 1815032  kWh (wolumen).  

8. Podana wartość wolumenu w ust. 7 jest wartością szacowaną i może ulec zmianie.  

 

 

 

§ 4 

Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe. 

1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Operatora Handlowego rozumianego 

jako Sprzedawcę energii elektrycznej i Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie 

Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. 

Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia 

energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie 

rozliczeniowym. 

2. Cena energii elektrycznej obejmuje wszelkie koszty związane z bilansowaniem 

handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na 

energię elektryczną do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu 

Przesyłowego. 

3. Podana wartość wolumenu energii w § 3 ust. 7 jest wartością szacowaną. W przypadku 

rozbieżności między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie 

rościł z tego tytułu dodatkowych żądań finansowych niż te wynikające z ilości zużytej 

energii. 

4. Wykonawca zobowiązuję się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.  

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do 

obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły 

wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również wyłączeń 

dokonywanych przez OSD. 

6. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie  

z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.  

 

 

§ 5 

Ceny energii elektrycznej 

1. Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej w okresie obowiązywania 

umowy wynosi zgodnie z zestawieniem: 

 

Grupa 

taryfowa 
Opis usługi energii elektrycznej 

Cena netto za energię 

elektryczną w zł/kWh 

Przewidywana  

ilość  w kWh 

C11 Taryfa 1 (całodobowa)  466 578 

C12a 

Taryfa 1 (szczytowa) 

 
 18 748 

Taryfa 2 (pozaszczytowa)  75 778 

C12b 
Taryfa 1 (dzienna)  427 214 

Taryfa 2 (nocna)  826 714 
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2. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

4) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

5) zmiany ustawy o podatku akcyzowym, 

6) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy 

Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów 

wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. 

3. Zmiany wynikające z pkt 2 rozumiane są jako warunki zmiany umowy.  Wszelkie 

zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

4. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci 

elektroenergetycznej OSD. 

 

§ 6 

Rozliczenia i Płatności. 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Wykonawca wystawi dla każdej jednostki Zamawiającego fakturę VAT.  

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności 

za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT.  

4. Każda z jednostek Zamawiającego ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 

5. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 

Zamawiającemu na podstawie odczytu, nie więcej niż jedną fakturę rozliczeniową  

w miesiącu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2, przy czym termin płatnośc i faktury 

wynosi ……….…… dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

6. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

7. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego 

informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – 

rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za 

energię. 

 

§ 7 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do danego punktu poboru 

energii elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności określonego  

w § 6 ust. 5, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze  

wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu na 

zapłatę zaległych i bieżących należności. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie 

dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy.  

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez 

OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za 

energię elektryczną. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 

sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków 

umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.  
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5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikaty według stawek i na zasadach określonych w § 42 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U.  nr 

189 poz. 1126 z dnia 12 września 2011 r.).  

 

§ 8 

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy. 

1. Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia obecnie obowiązujących umów zawartych z dotychczasowym sprzedawcą na 

czas określony (zakończenia procedury zmiany Sprzedawcy) i zawarcia umowy z nowym 

sprzedawcą energii wyłonionym w drodze postępowania.  

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej 

Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do 

którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim 

przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

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. 

4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej 

Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

5. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych  

w Załączniku nr 1 w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu 

właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu.  

6. Zamawiający może rozwiązać Umowę, w formie powiadomienia pisemnego pod 

rygorem nieważności. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w 

trybie niniejszego ustępu następuje z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy chyba, 

że Zamawiający w oświadczeniu o wypowiedzenie wskazał dłuższy termin rozwiązania 

Umowy lub Strony uzgodniły pisemnie inny termin rozwiązania Umowy.  

7. Zmiany załącznika nr 1 wynikające z § 8 punktu 5 nie stanowią zmiany umowy. 

8. Zmiana grupy taryfowej nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieokreślonych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy :  

1) ustawy Prawo zamówień publicznych ; 

2) Kodeksu cywilnego ; 

3) ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi . 

3. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być  zgodne z zapisami SIWZ (rozdział 

XXI pkt 4-6). 

 

§10 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 

i dwa dla Zamawiającego. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 
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1) Załącznik nr 1 – Lista obiektów objętych umową, 

2) Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo. 

  

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 



Załącznik nr 1 do umowy 

 

LISTA OBIEKTÓW 

 

Gmina Międzyzdroje – oświetlenie   

LP 

Nazwa 

punktu 

poboru 

Lokalizacja OSD 
Nr 

licznika  

Rodzaj 

taryfy 

Szacunkowa 

wielkość 

zużycia w 

okresie 24 

miesięcy dla 

danej taryfy w 

kWh 

Termin 

obowiązywania 

obecnej 

umowy 

sprzedaży 

Płatnik 

I II 

1 Oświetlenie  

 Ustronie Leśne, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

18008295 C12b 2204 5185 

do 31.03.2016 

roku 

Gmina 

Międzyzdroje ul. 

Książąt 

Pomorskich 5 72-

500 Międzyzdroje 

2  Oświetlenie 

Kolejowa,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

62391700 C12b 21958 44066 

3 Oświetlenie 
E. Plater, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

9205018 C12b 22532 55892 

4  Oświetlenie 

Zdrojowa, 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

11510175 C12b 6256 14572 

5 Oświetlenie 

Książąt 

Pomorskich,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

10825885 C12b 7478 18974 

6 Oświetlenie 
Leśna, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

12079911 C12b 16392 33674 

7 
Oświetlenie  

Ronda 

Zwycięstwa,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

12046439 C12b 20912 41506 
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8 Oświetlenie 

1000- lecia 

Państwa 

Polskiego,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

91577707 C12b 21538 16244 

9 Oświetlenie 

Pomorska,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

9896547 C12b 8084 19180 

10 Oświetlenie 

1000- lecia 

Państwa 

Polskiego,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

11414281 C12b 20270 52230 

11 

Oświetlenie 

ulic przy Sp. 

M. „Reda”  

Książąt 

Pomorskich 13, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

27936856 C11 2956   

12 
Oświetlenie 

Promenada  

Bohaterów 

Warszawy, 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

11725908 C12b 31920 94090 

13 
Podświetlenie 

zieleni  

Światowida, 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

24169105 C11 1090   

14  Oświetlenie 

Gryfa 

Pomorskiego, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

9896506 C12b 25864 50130 

15  Oświetlenie 

Gryfa 

Pomorskiego, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

4766150 C12b 8494 17630 

16 Oświetlenie 

Myśliwska,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

9105871 C12b 22966 37070 
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17 
Oświetlenie 

uliczne 

Niepodległości, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

62391557 C12a 14508 61930 

18 Oświetlenie 
Cicha, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

9106042 C12b 14222 29248 

19 Oświetlenie 

Aleja Róż, 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

10825974 C12b 49266 34704 

20 
 Oświetlenie 

uliczne 

Polna, 72-500 

Międzyzdroje  

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

11416555 C11 83014   

21 Oświetlenie 

Nowomyśliwska, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

12154982 C12b 25898 53626 

22  Oświetlenie 

Trzciągowo,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

9343318 C12b 5766 12272 

23 
Oświetlenie 

uliczne 

Lubin, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

60865317 C11 12298   

24  Oświetlenie 
Wapnica, 72-500 

Międzyzdroje  

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

10094696 C12b 17298 42782 

25  Oświetlenie 
Lubin, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

5708431 C12b 8854 32498 

26 
Oświetlenie 

uliczne 

Wicko, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

80586719 C12a 3780 11170 

27 Oświetlenie 
Wapnica, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

70465625 C12b 4682 10344 
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28  Oświetlenie 
Zalesie, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

10252082 C12b 5272 15324 

29  Oświetlenie 
Wicko, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

89165674 C12b 4916 11996 

30 

Oświetlenie 

skrzynki przy 

CPM 

Krzyżówka,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

27039048 C12a 460 2678 

31  Oświetlenie 

Lubin Główna, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

62391594 C12b 10620 21868 

32 
Oświetlenie 

uliczne 

Wapnica 

Turkusowa,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

80114030 C11 11650   

33 
Oświetlenie 

uliczne 

Turystyczna,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

20568513 C11 9314   

34 
Oświetlenie 

uliczne 

Zwycięstwa,  

72-500 

Międzyzdroje  

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

28483405 C11 3906   

35 Oświetlenie  

Wapnica 

Jodłowa, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

7146891 C12b 984 1660 

36 
Oświetlenie 

Iluminacyjne 

Zwycięstwa 

Rondo, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

90909419 C11 13890   

37 Oświetlenie 

Norwida/ 

Kolejowa,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

9348434 C12b 8338 24599 

38 
Oświetlenie 

Uliczne  

Ludowa 1000-

lecia, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

63064438 C12b 6360 9978 
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39 

Oś. Zew. 

Przejścia na 

Plażę  

Gryfa 

Pomorskiego 80, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

80075178 C11 11738   

40 
Oświetlenie 

Iluminacyjne 

Bohaterów 

Warszawy P.I.T., 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

90921380 C11 43604   

41 
Oświetlenie 

Promenady 

Bohaterów 

Warszawy, 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

9366122 C12b 19014 15266 

42 
Oświetlenie 

Iluminacyjne 

Bohaterów 

Warszawy Plac -

Molo, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

90922631 C11 228   

43 

Telebim - 

oświetlenie 

placu - Molo 

Bohaterów 

Warszawy 

dz.255, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

90567885 C11 70074   

44 
Oświetlenie 

uliczne 

Nowomyśliwska 

dz. nr 381/2 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o.o. 

63070206 C12b 9796 19106   
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Gmina Międzyzdroje - jednostki   

LP 

Nazwa 

punktu 

poboru 

Lokalizacja OSD 
Nr 

licznika  

Rodzaj 

taryfy 

Szacunkowa 

wielkość 

zużycia w 

okresie 24 

miesięcy dla 

danej taryfy w 

kWh 

Termin 

obowiązywania 

obecnej 

umowy 

sprzedaży 

Płatnik 

I II 

1 
Pompownia 

P2 

Promenada 

Gwiazd dz. 224/4 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

90565303 C11 6012   

do 31.05.2016 

roku 

Gmina 

Międzyzdroje ul. 

Książąt 

Pomorskich 5  

72-500 

Międzyzdroje 

2 
Pompownia 

P1 

Morska  dz.214 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

88979648 C11 78480   

3 Świetlica 

Wapnica, 

Turkusowa 26 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

62374710 C11 4366   

4 
Gmina 

Międzyzdroje 

Książąt 

Pomorskich 5 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

11438869 C11 84330   

5 

Gmina  

Międzyzdroje 

/ Kotłownia/ 

Książąt 

Pomorskich 5 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

89134660 C11 22922   

6 OSP-Remiza 
Lubin 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

47978162 C11 5694   

7 

Park 

Zdrojowy 

/Fontanna/ 

1000- lecia 

Państwa 

Polskiego 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

9413606 C11 1012   
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8 

Zasilanie 

Syreny 

Alarmowej 

Dąbrowskiej 2 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Ryczałt Ryczałt 48   

9. 

Zasilanie 

Syreny 

Alarmowej 

Myśliwska 13 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Ryczałt Ryczałt 48   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 2 do umowy 

 

………………………, dnia ………………………. 

 

 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, 

poz. 93 ze zmianami) udzielam pełnomocnictwa na rzecz:  

 

...........................................................................z siedzibą: .................................................  

reprezentowanym przez: ……………………………………………. 

 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.) dla punktów poboru energii 

zawartych w Załączniku Nr 1 do Umowy do: 

 

1) zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartych  

z ………………………….. umów sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich 

punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

2) złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii 

elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej 

w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii 

elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do 

Umowy. 

 

3) rozwiązania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie 

zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej i usługi 

dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii 

zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

 

Pełnomocnictwo jest ważne do czasu skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy 

energii elektrycznej dla Gminy Międzyzdroje.  
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XXIV. WZÓR UMOWY – Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach  

UMOWA Nr ………………………………. 
zawarta w dniu …........................... pomiędzy:  

 

Międzynarodowym Domem Kultury  z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 20, 72-500 

Międzyzdroje 

NIP: 986-00-90-585 

REGON: 811952939 

reprezentowanym przez: ……………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

...................................................z siedzibą: ...............................................  zwanym dalej 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.) ) o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych 

ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych niniejszą 

umową. 

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii  elektrycznej, dla której 

oddzielną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucji posiada Zamawiający. 

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki 

świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucji zawarta z OSD.  

4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, 

do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.  

5. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Zakup energii 

elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Międzyzdroje i jej jednostek 

organizacyjnych”, zgodnie z wykazem punktów poboru energii określonym  

w załączniku nr 1. 

 

§ 2 

Postanowienia wstępne 

Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) 

wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy,  

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze 

zmianami), 

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 

2164 t.j.). 

4) Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………z dnia 

…………………r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

5) Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD, 

6) Dostawa i dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na obszarze którego znajdują się miejsca 

dostarczania energii elektrycznej. 
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§ 3 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich obiektów Zamawiającego 

wymienionych w załączniku nr 1 za ceny wg § 5 ust. 1. 

2) zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego  

w poszczególnych punktach poboru  

3) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,  wszystkie 

prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie 

grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 

4) rozwiązania dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umów sprzedaży energii elektrycznej w trybie 

wypowiedzenia lub zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy 

energii elektrycznej i usługi dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej dla 

wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do Umowy, na 

podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy, oraz 

niezbędnych danych dla każdego punktu poboru zawartych w załączniku nr 1 do 

SIWZ. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,  

2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną, 

3) bezzwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na obliczenia należności za energię elektryczną, 

3. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

4. Strony zobowiązują się do aktualizowania wszelkich danych formalnych zawartych 

w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. Zmiany siedziby firmy, numeru konta bankowego oraz miejsca dostarczania faktur 

nie wymagają aktualizacji Umowy a jedynie pisemnej informacji. 

6. O zmianie kont bankowych i adresu określonego w ust. 5 Strony będą się wzajemnie 

powiadamiać w formie pisemnej pod rygorem poniesienia kosztów związanych z 

mylnymi operacjami, 

7. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczana w okresie obowiązywania 

umowy do punktów poboru określonych w załączniki nr 1 do Umowy szacuje  się w 

wysokości 165 020 kWh (wolumen). 

8. Podana wartość wolumenu w ust. 7 jest wartością szacowaną i może ulec zmianie.  

 

§ 4 

Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe. 

1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Operatora Handlowego  rozumianego 

jako Sprzedawcę energii elektrycznej i Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie 

Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. 

Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia 

energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie 

rozliczeniowym. 
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2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z bilansowaniem handlowym oraz 

przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na energię elektryczną 

do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego.  

3. Podana wartość wolumenu energii w § 3 ust. 7 jest wartością szacowaną. W przypadku 

rozbieżności między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie 

rościł z tego tytułu dodatkowych żądań finansowych niż te wynikające z ilości zużytej 

energii. 

4. Wykonawca zobowiązuję się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do 

obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły 

wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również wyłączeń 

dokonywanych przez OSD. 

6. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie  

z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy. 

 

§ 5 

Ceny energii elektrycznej 

1. Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej w okresie obowiązywania 

umowy wynosi zgodnie z zestawieniem: 

Grupa 

taryfowa 
Opis usługi energii elektrycznej 

Cena netto za energię 

elektryczną w zł/kWh 

Przewidywana  

ilość  w kWh 

C11 Taryfa 1 (całodobowa)  41 066 

C21 Taryfa 1 (całodobowa)  119 356 

 

2. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

2) zmiany ustawy o podatku akcyzowym, 

3) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 

ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów 

wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. 

3. Zmiany wynikające z pkt 2 rozumiane są jako warunki zmiany umowy.  Wszelkie 

zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

4. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci 

elektroenergetycznej OSD. 

 

§ 6 

Rozliczenia i Płatności. 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności 

za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT.  
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4. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 

Zamawiającemu na podstawie odczytu, nie więcej niż jedną fakturę rozliczeniową  

w miesiącu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2, przy czym termin płatności 

faktury wynosi ………….. dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

5. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

6. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego 

informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – 

rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za 

energię. 

 

§ 7 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do danego punktu poboru 

energii elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności określonego  

w § 6 ust. 5, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze  

wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu na 

zapłatę zaległych i bieżących należności. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie 

dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez 

OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za 

energię elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 

sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków 

umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.  

5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikaty według stawek i na zasadach określonych w § 42 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U.  nr 

189 poz. 1126 z dnia 12 września 2011 r.).  

 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy. 

1. Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia obecnie obowiązujących umów zawartych z dotychczasowym sprzedawcą na 

czas określony (zakończenia procedury zmiany Sprzedawcy) i zawarcia umowy z nowym 

sprzedawcą energii wyłonionym w drodze postępowania.  

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej 

Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do 

którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W tak im 

przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

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. 

4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej 

Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 
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5. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych  

w Załączniku nr 1 w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu 

właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu.  

6. Zamawiający może rozwiązać Umowę, w formie powiadomienia pisemnego pod 

rygorem nieważności. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w 

trybie niniejszego ustępu następuje z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy chyba, 

że Zamawiający w oświadczeniu o wypowiedzenie wskazał dłuższy termin rozwiązania 

Umowy lub Strony uzgodniły pisemnie inny termin rozwiązania Umowy.  

7. Zmiany załącznika nr 1 wynikające z § 8 punktu 5 nie stanowią zmiany umowy. 

8. Zmiana grupy taryfowej nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieokreślonych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy :  

1) ustawy Prawo zamówień publicznych ; 

2) Kodeksu cywilnego ; 

3) ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi . 

3. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być  zgodne z zapisami SIWZ (rozdział 

XXI pkt 4-6). 

 

§10 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Lista obiektów objętych umową, 

2) Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo, 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 



Załącznik nr 1 do umowy 

 

LISTA OBIEKTÓW 

 

 

Międzynarodowy Dom Kultury, Bohaterów Warszawy 2, 72-500 Międzyzdroje   

LP 

Nazwa 

punktu 

poboru 

Lokalizacja OSD 
Nr 

licznika  

Rodzaj 

taryfy 

Szacunkowa 

wielkość zużycia 

w okresie 24 

miesięcy dla 

danej taryfy w 

kWh 

Termin 

obowiązywania 

obecnej 

umowy 

sprzedaży 

Płatnik 

I II 

1 
Punkt 

Informacyjny 

Promenada 

Gwiazd 2 72-

500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

90564633 C11 11560   

do 31.05.2016  

roku 

Międzynarodowy 

Dom Kultury, 

Bohaterów 

Warszawy 2, 72-

500 

Międzyzdroje 

2 Amfiteatr 

Bohaterów 

Warszawy 

18a 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

88499299 C11 29506   

3 
Amfiteatr - 

Ryczałt 

Bohaterów 

Warszawy 

18a 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Ryczałt Ryczałt 1116   

4 Dom Kultury 

Bohaterów 

Warszawy 20 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

96777730 C21 119356   
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

………………………, dnia ………………………. 

 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, 

poz. 93 ze zmianami) udzielam pełnomocnictwa na rzecz:  

 

........................................................................ ...z siedzibą: .................................................  

reprezentowanym przez: ……………………………………………. 

 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.) dla punktów poboru energii 

zawartych w Załączniku Nr 1 do Umowy do: 

 

1) zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartych  

z …………………………….. umów sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich 

punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

2) złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii 

elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej 

w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii 

elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do 

Umowy. 

 

3) rozwiązania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie 

zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej i usługi 

dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii 

zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

Pełnomocnictwo jest ważne do czasu skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy 

energii elektrycznej dla Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach.  
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XXV. WZÓR UMOWY – Gimnazjum nr 1 im . Jana Pawła II w Międzyzdrojach 

UMOWA Nr ………………………. 
zawarta w dniu …........................... pomiędzy:  

 

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Kolejowa 33, 72-500 Międzyzdroje 

NIP: 986-00-83-042 

REGON: 811878976 

reprezentowanym przez: ……………………………………….. 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

...................................................z siedzibą: ...............................................  zwanym dalej 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.)  o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych 

ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych niniejszą 

umową. 

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, dla które j 

oddzielną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucji posiada Zamawiający. 

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki 

świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucji zawarta z OSD. 

4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, 

do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.  

5. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Zakup energii 

elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Międzyzdroje i jej jednostek 

organizacyjnych”, zgodnie z wykazem punktów poboru energii określonym  

w załączniku nr 1. 

 

§ 2 

Postanowienia wstępne 

Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) 

wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy,  

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze 

zmianami), 

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 

2164 t.j.), 

4) Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………z dnia 

…………………r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

5) Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD, 

6) Dostawa i dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na obszarze którego znajdują się miejsca 

dostarczania energii elektrycznej. 
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§ 3 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich obiektów Zamawiającego 

wymienionych w załączniku nr 1 za ceny wg § 5 ust. 1. 

2) zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego  

w poszczególnych punktach poboru bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży 

energii elektrycznej, 

3) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,  wszystkie 

prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie 

grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 

4) rozwiązania dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umów sprzedaży energii elektrycznej w trybie 

wypowiedzenia lub zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy 

energii elektrycznej i usługi dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej dla 

wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do Umowy, na 

podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy, oraz 

niezbędnych danych dla każdego punktu poboru zawartych w załączniku nr 1 do 

SIWZ. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,  

2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną, 

3) bezzwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na obliczenia należności za energię elektryczną, 

3. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

4. Strony zobowiązują się do aktualizowania wszelkich danych formalnych zawartych  

w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. Zmiany siedziby firmy, numeru konta bankowego oraz miejsca dostarczania faktur 

nie wymagają aktualizacji Umowy a jedynie pisemnej informacji. 

6. O zmianie kont bankowych i adresu określonego w ust. 5 Strony będą się wzajemnie 

powiadamiać w formie pisemnej pod rygorem poniesienia kosztów związanych  z 

mylnymi operacjami, 

7. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczana w okresie obowiązywania 

umowy do punktów poboru określonych w załączniki nr 1 do Umowy szacuje się w 

wysokości 88 826 kWh (wolumen). 

8. Podana wartość wolumenu w ust. 7 jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. 

 

§ 4 

Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe. 

1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Operatora Handlowego  rozumianego 

jako Sprzedawcę energii elektrycznej i Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie 

Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. 

Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia 

energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie 

rozliczeniowym. 
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2. Cena obejmuje z wszelkie koszty związane z bilansowaniem handlowym oraz 

przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na energię elektryczną 

do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego.  

3. Podana wartość wolumenu energii w § 3 ust. 7 jest wartością szacowaną. W przypadku 

rozbieżności między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie 

rościł z tego tytułu dodatkowych żądań finansowych niż te wynikające z ilości zużytej 

energii. 

4. Wykonawca zobowiązuję się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.  

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do 

obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły 

wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również wyłączeń 

dokonywanych przez OSD. 

6. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z 

obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.  

 

§ 5 

Ceny energii elektrycznej 

1. Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej w okresie 

obowiązywania umowy wynosi zgodnie z zestawieniem: 

Grupa 

taryfowa 
Opis usługi energii elektrycznej 

Cena netto za energię 

elektryczną w zł/kWh 

Przewidywana  

ilość  w kWh 

C11 Taryfa 1 (całodobowa)  76 466 

 

2. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

2) zmiany ustawy o podatku akcyzowym, 

3) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 

ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności  energetycznej lub przepisów 

wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. 

3. Zmiany wynikające z pkt 2 rozumiane są jako warunki zmiany umowy.  Wszelkie 

zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

4. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci 

elektroenergetycznej OSD. 

 

§ 6 

Rozliczenia i Płatności. 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności 

za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT.  

4. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 
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Zamawiającemu na podstawie odczytu, nie więcej niż jedną fakturę rozliczeniową  

w miesiącu zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2, przy czym termin płatności 

faktury wynosi …….. dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

5. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

6. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego 

informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – 

rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozl iczenie za 

energię. 

 

§ 7 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do danego punktu poboru 

energii elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności określonego  

w § 6 ust. 5, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze  

wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu na 

zapłatę zaległych i bieżących należności. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie 

dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez 

OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za 

energię elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 

sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków 

umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.  

5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikaty według stawek i na zasadach określonych w § 42 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U.  nr 

189 poz. 1126 z dnia 12 września 2011 r.).  

 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy. 

1. Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia obecnie obowiązujących umów zawartych z dotychczasowym sprzedawcą na 

czas określony (zakończenia procedury zmiany Sprzedawcy) i zawarcia umowy z nowym 

sprzedawcą energii wyłonionym w drodze postępowania.  

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej 

Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do 

którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.  W takim 

przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

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. 

4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej 

Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 
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5. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych  

w Załączniku nr 1 w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu 

właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu.  

6. Zamawiający może rozwiązać Umowę, w formie pisemnego powiadomienia pod 

rygorem nieważności. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w 

trybie niniejszego ustępu następuje z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy chyba, 

że Zamawiający w oświadczeniu o wypowiedzenie wskazał dłuższy termin rozwiązania 

Umowy lub Strony uzgodniły pisemnie inny termin rozwiązania Umowy. 

7. Zmiany załącznika nr 1 wynikające z § 8 ust. punktu 5 nie stanowią zmiany umowy. 

8. Zmiana grupy taryfowej nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieokreślonych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy :  

1) ustawy Prawo zamówień publicznych ; 

2) Kodeksu cywilnego ; 

3) ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi . 

3. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być  zgodne z zapisami SIWZ (rozdział 

XXI pkt 4-6). 

 

§10 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Lista obiektów objętych umową, 

2) Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo, 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 



Załącznik nr 1 do umowy 

  

LISTA OBIEKTÓW 

 
 

Gimnazjum NR 1, ul. Kolejowa 33, 72-500 Międzyzdroje     

LP 

Nazwa 

punktu 

poboru 

Lokalizacja OSD 
Nr 

licznika  

Rodzaj 

taryfy 

Szacunkowa wielkość 

zużycia w okresie 24 

miesięcy dla danej 

taryfy w kWh 

Termin 

obowiązywania 

obecnej umowy 

sprzedaży 

Płatnik 

I II 

1 

Gimnazjum 

Nr 1 im. Jana 

Pawła II 

Kolejowa  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

11480528 C11 55743   

do 31.05.2016 

roku 

Gimnazjum NR 1, 

ul. Kolejowa 33, 

72-500 

Międzyzdroje 
2 

Gimnazjum 

Nr 1 im. Jana 

Pawła II 

Kolejowa 29 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

11227787 C11 20723   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

Załącznik nr 2 do umowy 

 

………………………, dnia ………………………. 

 

 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, 

poz. 93 ze zmianami) udzielam pełnomocnictwa na rzecz:  

 

...........................................................................z siedzibą: .................................................  

reprezentowanym przez: ……………………………………………. 

 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.) dla punktów poboru energii 

zawartych w Załączniku Nr 1 do Umowy do: 

 

1) zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartych  

z …………………………….. umów sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich 

punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

2) złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii 

elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej 

w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii 

elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do 

Umowy. 

 

3) rozwiązania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie 

zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej i usługi 

dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii 

zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

 

Pełnomocnictwo jest ważne do czasu skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy 

energii elektrycznej dla Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach. 
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XXVI. WZÓR UMOWY – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego  

W Międzyzdrojach 

UMOWA Nr ………………………………. 
zawarta w dniu …........................... pomiędzy:  

 

Szkołą Podstawową nr 1 im. Bolesława Chrobrego z siedzibą przy ul. Leśnej 1, 72-500 

Międzyzdroje 

NIP: 855-10-68-943 

REGON: 000738059 

reprezentowanym przez: ……………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

...................................................z siedzibą: .................................... ........... zwanym dalej 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.)  o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych 

ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych niniejszą 

umową. 

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, dla której 

oddzielną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucji posiada Zamawiający. 

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki 

świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucji zawarta z OSD.  

4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, 

do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Zakup energii 

elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Międzyzdroje i jej jednostek 

organizacyjnych”, zgodnie z wykazem punktów poboru energii określonym  

w załączniku nr 1. 

 

§ 2 

Postanowienia wstępne 

Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) 

wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy,  

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze 

zmianami), 

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 2164 t.j.) , 

4) Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………z dnia 

…………………r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

5) Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD,  

6) Dostawa i dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na obszarze którego znajdują się 
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miejsca dostarczania energii elektrycznej. 
 

§ 3 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich obiektów Zamawiającego 

wymienionych w załączniku nr 1 za ceny wg § 5 ust. 1. 

2) zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego  

w poszczególnych punktach poboru  

3) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,  wszystkie 

prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie 

grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 

4) rozwiązania dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umów sprzedaży energii elektrycznej w 

trybie wypowiedzenia lub zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu 

sprzedawcy energii elektrycznej i usługi dystrybucji bądź sprzedawcy energii 

elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 

do Umowy, na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy 

oraz niezbędnych danych dla każdego punktu poboru zawartych w załączniku nr 1 

do SIWZ. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,  

2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną, 

3) bezzwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich okolicznościach 

mających wpływ na obliczenia należności za energię elektryczną,  

3. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

4. Strony zobowiązują się do aktualizowania wszelkich danych formalnych zawartych  

w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. Zmiany siedziby firmy, numeru konta bankowego oraz miejsca dostarczania faktur 

nie wymagają aktualizacji Umowy a jedynie pisemnej informacji. 

6. O zmianie kont bankowych i adresu określonego w ust. 5 Strony będą się wzajemnie 

powiadamiać w formie pisemnej pod rygorem poniesienia kosztów związanych  

z mylnymi operacjami, 

7. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczana w okresie obowiązywania 

umowy do punktów poboru określonych w załączniki nr 1 do Umowy szacuje się  

w wysokości 217 210 kWh (wolumen). 

8. Podana wartość wolumenu w ust. 7 jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. 

 

§ 4 

Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe. 

1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Operatora Handlowego  rozumianego 

jako Sprzedawcę energii elektrycznej i Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie 

Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. 

Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia 

energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie 

rozliczeniowym. 
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2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z bilansowaniem handlowym oraz 

przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na energię elektryczną 

do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego.  

3. Podana wartość wolumenu energii w § 3 ust. 7 jest wartością szacowaną. W przypadku 

rozbieżności między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie 

rościł z tego tytułu dodatkowych żądań finansowych niż te wynikające z ilości zużytej 

energii. 

4. Wykonawca zobowiązuję się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.  

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do 

obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły 

wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również wyłączeń 

dokonywanych przez OSD. 

6. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie  

z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.  

 

§ 5 

Ceny energii elektrycznej 

1. Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej w okresie obowiązywania 

umowy wynosi zgodnie z zestawieniem: 

Grupa 

taryfowa 
Opis usługi energii elektrycznej 

Cena netto za energię 

elektryczną w zł/kWh 

Przewidywana  

ilość  w kWh 

C21 Taryfa 1 (całodobowa)  187 338 

 

2. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

2) zmiany ustawy o podatku akcyzowym, 

3) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 

ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów 

wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. 

3. Zmiany wynikające z pkt 2 rozumiane są jako warunki zmiany umowy.  Wszelkie 

zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

4. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci 

elektroenergetycznej OSD. 

 

§ 6 

Rozliczenia i Płatności. 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu  

pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności 

za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT.  

4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 
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5. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 

Zamawiającemu na podstawie odczytu, nie więcej niż jedną fakturę rozliczeniową  

w miesiącu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2, przy czym termin płatności 

faktury wynosi ……………….. dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

6. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

7. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego 

informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo  – 

rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za 

energię. 

 

§ 7 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do danego punktu poboru 

energii elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności określonego  

w § 6 ust. 5, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze  

wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu na 

zapłatę zaległych i bieżących należności. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie 

dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy.  

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez 

OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za 

energię elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii.  

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 

sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków 

umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.  

5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikaty według stawek i na zasadach określonych w § 42 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. nr 

189 poz. 1126 z dnia 12 września 2011 r.).  

 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy. 

1. Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia obecnie obowiązujących umów zawartych z dotychczasowym sprzedawcą na 

czas określony (zakończenia procedury zmiany Sprzedawcy) i zawarcia umowy z nowym 

sprzedawcą energii wyłonionym w drodze postępowania.  

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej 

Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do 

którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim 

przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

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. 

4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej 

Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 
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5. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych  

w Załączniku nr 1 w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu 

właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu.  

6. Zamawiający może rozwiązać Umowę, w formie pisemnego powiadomienia pod 

rygorem nieważności. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w 

trybie niniejszego ustępu następuje z upływem ostatniego  dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy chyba, 

że Zamawiający w oświadczeniu o wypowiedzenie wskazał dłuższy termin rozwiązania 

Umowy lub Strony uzgodniły pisemnie inny termin rozwiązania Umowy.  

7. Zmiany załącznika nr 1 wynikające z § 8 punktu 5 nie stanowią zmiany umowy. 

8. Zmiana grupy taryfowej nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieokreślonych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy :  

1) ustawy Prawo zamówień publicznych ; 

2) Kodeksu cywilnego ; 

3) ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi . 

4) Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być  zgodne z zapisami SIWZ (rozdział 

XXI pkt 4-6). 

 

§10 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Lista obiektów objętych umową, 

2) Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo.  

 

Zamawiający         Wykonawca 

 



Załącznik nr 1 do umowy 

 

LISTA OBIEKTÓW 

 
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Leśna 1, 72-500 

Międzyzdroje 
      

LP 

Nazwa 

punktu 

poboru 

Lokalizacja OSD 
Nr 

licznika  

Rodzaj 

taryfy 

Szacunkowa wielkość 

zużycia w okresie 24 

miesięcy dla danej 

taryfy w kWh 

Termin 

obowiązywania 

obecnej umowy 

sprzedaży 

Płatnik 

I II 

1 

Szkoła 

Podstawowa 

NR 1 Im. 

Bolesława 

Chrobrego – 

Hala sportowa 

ul. Leśna 17 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

96721934 C21 187338   do 31.05.2016 roku 

Szkoła 

Podstawowa NR 1, 

Leśna 1, 72-500 

Międzyzdroje 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

………………………, dnia ………………………. 

 

 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, 

poz. 93 ze zmianami) udzielam pełnomocnictwa na rzecz:  

 

...........................................................................z siedzibą: .................................................  

reprezentowanym przez: ……………………………………………. 

 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.) dla punktów poboru energii 

zawartych w Załączniku Nr 1 do Umowy do: 

 

1) zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartych  

z …………………………….. umów sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich 

punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

2) złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii 

elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej 

w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii 

elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do 

Umowy. 

 

3) rozwiązania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie 

zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej i usługi 

dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii 

zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

 

Pełnomocnictwo jest ważne do czasu skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy 

energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach. 
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XXVII. WZÓR UMOWY – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Prof. dr Władysława  

Szafera  

UMOWA Nr ………………………………. 
zawarta w dniu …........................... pomiędzy:  

 

Szkołą Podstawową nr 2 im. Prof. dr Władysława Szafera z siedzibą w Wapnicy przy ul. 

Jodłowej 3, 72-500 Międzyzdroje 

NIP: 855-12-44-969 

REGON: …………….. 

reprezentowanym przez: ……………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

...................................................z siedzibą: .................................... ........... zwanym dalej 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.)  o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych 

ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych niniejszą 

umową. 

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, dla której 

oddzielną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucji zawrze Zamawiający. 

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki 

świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucji zawarta z OSD.  

4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, 

do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Zakup energii 

elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Międzyzdroje i jej jednostek 

organizacyjnych”, zgodnie z wykazem punktów poboru energii określonym  

w załączniku nr 1. 

 

§ 2 

Postanowienia wstępne 

Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) 

wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy,  

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze 

zmianami), 

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 2164 t.j.) , 

4) Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………z dnia 

…………………r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

5) Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD,  

6) Dostawa i dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do 
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Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na obszarze którego znajdują się 

miejsca dostarczania energii elektrycznej. 
 

§ 3 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich obiektów Zamawiającego 

wymienionych w załączniku nr 1 za ceny wg § 5 ust. 1. 

2) zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego  

w poszczególnych punktach poboru  

3) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,  wszystkie 

prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie 

grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 

4) rozwiązania dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umów sprzedaży energii elektrycznej w 

trybie zgodnego wypowiedzenia lub porozumienia stron dotychczasowemu 

sprzedawcy energii elektrycznej i usługi dystrybucji bądź sprzedawcy energii 

elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 

do Umowy na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy 

oraz niezbędnych danych dla każdego punktu poboru zawartych w załączniku nr 1 

do SIWZ. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,  

2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną, 

3) bezzwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich okolicznościach 

mających wpływ na obliczenia należności za energię elektryczną,  

3. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

4. Strony zobowiązują się do aktualizowania wszelkich danych formalnych zawartych  

w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

5. Zmiany siedziby firmy, numeru konta bankowego oraz miejsca dostarczania faktur 

nie wymagają aktualizacji Umowy a jedynie pisemnej informacji. 

6. O zmianie kont bankowych i adresu określonego w ust. 5 Strony będą się wzajemnie 

powiadamiać w formie pisemnej pod rygorem poniesienia kosztów związanych  

z mylnymi operacjami, 

7. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczana w okresie obowiązywania 

umowy do punktów poboru określonych w załączniki nr 1 do Umowy szacuje się  

w wysokości 63 394 kWh (wolumen). 

8. Podana wartość wolumenu w ust. 7 jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. 

 

§ 4 

Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe. 

1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Operatora Handlowego  rozumianego 

jako Sprzedawcę energii elektrycznej i Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie 

Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. 

Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia 

energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie 

rozliczeniowym. 
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2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z bilansowaniem handlowym oraz 

przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na energię elektryczną 

do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego.  

3. Podana wartość wolumenu energii w § 3 ust. 7 jest wartością szacowaną. W przypadku 

rozbieżności między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie 

rościł z tego tytułu dodatkowych żądań finansowych niż te wynikające z ilości zużytej 

energii. 

4. Wykonawca zobowiązuję się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.  

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do 

obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły 

wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również wyłączeń 

dokonywanych przez OSD. 

6. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie  

z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.  

 

§ 5 

Ceny energii elektrycznej 

1. Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej w okresie obowiązywania 

umowy wynosi zgodnie z zestawieniem: 

Grupa 

taryfowa 
Opis usługi energii elektrycznej 

Cena netto za energię 

elektryczną w zł/kWh 

Przewidywana  

ilość  w kWh 

C21 Taryfa 1 (całodobowa)  57 502 

 

2. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

2) zmiany ustawy o podatku akcyzowym, 

3) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 

ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów 

wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. 

3. Zmiany wynikające z pkt 2 rozumiane są jako warunki zmiany umowy.  Wszelkie 

zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

4. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci 

elektroenergetycznej OSD. 

 

§ 6 

Rozliczenia i Płatności. 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności 

za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT.  

4. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 
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Zamawiającemu na podstawie odczytu, nie więcej niż jedną fakturę rozliczeniową  

w miesiącu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2, przy czym termin płatności 

faktury wynosi ………………….. dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

5. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

6. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego 

informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – 

rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za 

energię. 

 

§ 7 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do danego punktu poboru 

energii elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności określonego  

w § 6 ust. 5, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze  

wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu na 

zapłatę zaległych i bieżących należności. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie 

dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez 

OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za 

energię elektryczną. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 

sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków 

umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.  

5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikaty według stawek i na zasadach określonych w § 42 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U.  nr 

189 poz. 1126 z dnia 12 września 2011 r.).  

 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy. 

1. Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta od dnia skutecznego 

wypowiedzenia umowy (zakończenia procedury zmiany Sprzedawcy) i zawarcia umowy z 

nowym sprzedawcą energii wyłonionym w drodze postępowania do dnia 31.05.2016 roku.  

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej 

Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do 

którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim 

przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

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. 

4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej 

Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

5. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych  

w Załączniku nr 1 w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu 

właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu.  
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6. Zamawiający może rozwiązać Umowę, w formie pisemnego powiadomienia pod 

rygorem nieważności. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w 

trybie niniejszego ustępu następuje z upływem ostatniego  dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy chyba, 

że Zamawiający w oświadczeniu o wypowiedzenie wskazał dłuższy termin rozwiązania 

Umowy lub Strony uzgodniły pisemnie inny termin rozwiązania Umowy.  

7. Zmiany załącznika nr 1 wynikające z § 8 punktu 5 nie stanowią zmiany umowy. 

8. Zmiana grupy taryfowej nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieokreślonych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy :  

1) ustawy Prawo zamówień publicznych ; 

2) Kodeksu cywilnego ; 

3) ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi . 

3. W Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być  zgodne z zapisami SIWZ (rozdział 

XXI pkt 4-6). 
 

§ 10 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Lista obiektów objętych umową, 

2) Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo, 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 



Załącznik nr 1 do umowy 

 

LISTA OBIEKTÓW 

 

 
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Jodłowa 3, 72-

500 Międzyzdroje 
      

LP 

Nazwa 

punktu 

poboru 

Lokalizacja OSD 
Nr 

licznika  

Rodzaj 

taryfy 

Szacunkowa wielkość 

zużycia w okresie 24 

miesięcy dla danej 

taryfy w kWh 

Termin 

obowiązywania 

obecnej 

umowy 

sprzedaży 

Płatnik 

I II 

1 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 2  

im. prof. dr 

Władysława 

Szafera 

Wapnica, ul. 

Jodłowa 3 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

96862252 C21 57 502   
do 31.05.2016 

roku 

Szkoła Podstawowa 

nr 2, Jodłowa,  

72-500 

Międzyzdroje 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

………………………, dnia ………………………. 

 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, 

poz. 93 ze zmianami) udzielam pełnomocnictwa na rzecz:  

 

...........................................................................z siedzibą: ...................................... ........... 

reprezentowanym przez: ……………………………………………. 

 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.) dla punktów poboru energii 

zawartych w Załączniku Nr 1 do Umowy do: 

 

1) zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartych  

z …………………………….. umów sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich 

punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

2) złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii 

elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej 

w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii 

elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do 

Umowy. 

 

3) rozwiązania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie 

zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej i usługi 

dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii 

zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

 

Pełnomocnictwo jest ważne do czasu skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy 

energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Prof. dr Władysława Szafera w 

Wapnicy .  
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XXVIII. WZÓR UMOWY – Miejska Biblioteka Publiczna im. |Jana  

Kochanowskiego 

UMOWA Nr ………………………………. 
zawarta w dniu …........................... pomiędzy: 

 

Miejską Biblioteką Publiczną im. Jana Kochanowskiego z siedzibą przy ul. Norwida 15, 

72-500 Międzyzdroje 

NIP: 855-11-00-740 

REGON: 810507031 

reprezentowanym przez: ……………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

...................................................z siedzibą: ...............................................  zwanym dalej 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.)  o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych 

ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych niniejszą 

umową. 

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, dla której 

oddzielną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucji posiada Zamawiający. 

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki 

świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucji zawarta z OSD.  

4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, 

do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.  

5. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Zakup energii 

elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Międzyzdroje i jej jednostek 

organizacyjnych”, zgodnie z wykazem punktów poboru energii określonym  

w załączniku nr 1. 

 

§ 2 

Postanowienia wstępne 

1. Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) 

wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy,  

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze 

zmianami), 

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 2164 t.j.) 

4) Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………z dnia 

…………………r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

5) Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD,  
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6) Dostawa i dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na obszarze którego znajdują się 

miejsca dostarczania energii elektrycznej. 
 

§ 3 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich obiektów Zamawiającego 

wymienionych w załączniku nr 1 za ceny wg § 5 ust. 1. 

2) zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego  

w poszczególnych punktach poboru  

3) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,  wszystkie 

prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie 

grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 

4) rozwiązania dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umów sprzedaży energii elektrycznej w 

trybie wypowiedzenia lub zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu 

sprzedawcy energii elektrycznej i usługi dystrybucji bądź sprzedawcy energii 

elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 

do Umowy, na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy 

oraz niezbędnych danych dla każdego punktu poboru zawartych w załączniku nr 1 

do SIWZ. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,  

2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną,  

3) bezzwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich okolicznościach 

mających wpływ na obliczenia należności za energię elektryczną, 

3. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

4. Strony zobowiązują się do aktualizowania wszelkich danych formalnych zawartych  

w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiany siedziby firmy, numeru konta bankowego oraz miejsca 

dostarczania faktur nie wymagają aktualizacji Umowy a jedynie pisemnej informacji.  

5. O zmianie kont bankowych i adresu określonego w ust. 5 Strony będą się wzajemnie 

powiadamiać w formie pisemnej pod rygorem poniesienia kosztów związanych  

z mylnymi operacjami, 

6. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczana w okresie obowiązywania 

umowy do punktów poboru określonych w załączniki nr 1 do Umowy szacuje się  

w wysokości 28 070 kWh (wolumen). 

7. Podana wartość wolumenu w ust. 7 jest wartością szacowaną i może ulec zmianie.  

 

§ 4 

Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe. 

1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Operatora Handlowego  rozumianego 

jako Sprzedawcę energii elektrycznej i Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie 

Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. 

Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia 

energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie 

rozliczeniowym. 
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2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z bilansowaniem handlowym oraz 

przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na energię elektryczną 

do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego. 

3. Podana wartość wolumenu energii w § 3 ust. 7 jest wartością szacowaną. W przypadku 

rozbieżności między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie 

rościł z tego tytułu dodatkowych żądań finansowych niż te wynikające z ilości zużytej 

energii. 

4. Wykonawca zobowiązuję się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.  

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do 

obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły 

wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również wyłączeń 

dokonywanych przez OSD. 

6. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie  

z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.  

 

§ 5 

Ceny energii elektrycznej 

1. Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej w okresie obowiązywania 

umowy wynosi zgodnie z zestawieniem: 

Grupa 

taryfowa 
Opis usługi energii elektrycznej 

Cena netto za energię 

elektryczną w zł/kWh 

Przewidywana  

ilość  w kWh 

C11 Taryfa 1 (całodobowa)  28 120 

 

2. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

2) zmiany ustawy o podatku akcyzowym, 

3) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 

ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów 

wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. 

3. Zmiany wynikające z pkt 2 rozumiane są jako warunki zmiany umowy.  Wszelkie 

zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

4. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci 

elektroenergetycznej OSD. 

 

§ 6 

Rozliczenia i Płatności. 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności 

za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT.  

4. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 
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Zamawiającemu na podstawie odczytu, nie więcej niż jedną fakturę rozliczeniową  

w miesiącu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2, przy czym termin płatności 

faktury wynosi ………………………………….. dni od daty doręczenia faktury 

Zamawiającemu. 

5. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

6. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego 

informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – 

rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za 

energię. 

 

§ 7 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do danego punktu poboru 

energii elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności określonego  

w § 6 ust. 5, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze  

wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu na 

zapłatę zaległych i bieżących należności. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie 

dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy.  

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez 

OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za 

energię elektryczną. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 

sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków 

umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego. 

5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikaty według stawek i na zasadach określonych w § 42 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U.  nr 

189 poz. 1126 z dnia 12 września 2011 r.).  

 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy. 

1. Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia obecnie obowiązujących umów zawartych z dotychczasowym sprzedawcą na 

czas określony (zakończenia procedury zmiany Sprzedawcy) i zawarcia umowy z nowym 

sprzedawcą energii wyłonionym w drodze postępowania.  

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej 

Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do 

którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim 

przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym  

w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie 

narusza warunki Umowy. 

4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej 

Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 
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5. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych  

w Załączniku nr 1 w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu 

właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu.  

6. Zamawiający może rozwiązać Umowę, w formie pisemnego powiadomienia pod 

rygorem nieważności. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w 

trybie niniejszego ustępu następuje z upływem ostatniego dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy chyba, 

że Zamawiający w oświadczeniu o wypowiedzenie wskazał dłuższy termin rozwiązania 

Umowy lub Strony uzgodniły pisemnie inny termin rozwiązania Umowy.  

7. Zmiany załącznika nr 1 wynikające z § 8 punktu 5 nie stanowią zmiany umowy. 

8. Zmiana grupy taryfowej nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieokreślonych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy :  

1) ustawy Prawo zamówień publicznych ; 

2) Kodeksu cywilnego ; 

3) ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi . 

3. W Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być  zgodne z zapisami SIWZ (rozdział 

XXI pkt 4-6). 

 

§10 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Lista obiektów objętych umową, 

2) Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 



Załącznik nr 1 do umowy 

 

LISTA OBIEKTÓW 

 

 

 
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Norwida 15, 72-500 Międzyzdroje  

LP 
Nazwa punktu 

poboru 
Lokalizacja OSD 

Nr 

licznika  

Rodzaj 

taryfy 

Szacunkowa 

wielkość zużycia w 

okresie 24 miesięcy 

dla danej taryfy w 

kWh 

Termin 

obowiązywania 

obecnej umowy 

sprzedaży 

Płatnik 

I II 

1 

Miejska 

Biblioteka 

Publiczna Im. 

Jana 

Kochanowskiego 

ul. Norwida 

15 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. 

o. 

12024594 C11 28120   
do 31.05.2016 

roku 

Miejska Biblioteka 

Publiczna ,ul. 

Norwida 15, 72-500 

Międzyzdroje 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

………………………, dnia ………………………. 

 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, 

poz. 93 ze zmianami) udzielam pełnomocnictwa na rzecz:  

 

........................................................... ................z siedzibą: .................................................  

reprezentowanym przez: ……………………………………………. 

 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.) dla punktów poboru energii 

zawartych w Załączniku Nr 1 do Umowy do: 

 

1) zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartych  

z …………………………….. umów sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich 

punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

2) złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii 

elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej 

w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii 

elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do 

Umowy. 

 

3) rozwiązania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie 

zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej i usługi 

dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii 

zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

 

Pełnomocnictwo jest ważne do czasu skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy 

energii elektrycznej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego w 

Międzyzdrojach.  
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XXIX.WZÓR UMOWY – |Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 

UMOWA Nr ………………………………. 
zawarta w dniu …........................... pomiędzy:  

 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach z siedzibą przy ul. Książąt Pomorskich 

8, 72-500 Międzyzdroje 

NIP: 986-01-81-371 

REGON: 320126963 

reprezentowanym przez: ……………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

...................................................z siedzibą: ...............................................  zwanym dalej 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.)  o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych 

ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych niniejszą 

umową. 

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, dla której 

oddzielną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucji posiada Zamawiający. 

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki 

świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucji zawarta z OSD.  

4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, 

do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej  Umowy. 

5. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Zakup energii 

elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Międzyzdroje i jej jednostek 

organizacyjnych”, zgodnie z wykazem punktów poboru energii określonym  

w załączniku nr 1. 

 

§ 2 

Postanowienia wstępne 

1. Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) 

wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy,  

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze 

zmianami), 

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 2164 t.j.) , 

4) Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………z dnia 

…………………r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

5) Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD,  

6) Dostawa i dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na obszarze którego znajdują się 
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miejsca dostarczania energii elektrycznej. 
 

§ 3 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich obiektów Zamawiającego 

wymienionych w załączniku nr 1 za ceny wg § 5 ust. 1. 

2) zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego  

w poszczególnych punktach poboru  

3) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,  wszystkie 

prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie 

grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 

5) rozwiązania dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umów sprzedaży energii elektrycznej w 

trybie wypowiedzenia lub zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu 

sprzedawcy energii elektrycznej i usługi dystrybucji bądź sprzedawcy energii 

elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 

do Umowy, na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy 

oraz niezbędnych danych dla każdego punktu poboru zawartych w załączniku nr 1 

do SIWZ. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,  

2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną, 

3) bezzwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich okolicznościach 

mających wpływ na obliczenia należności za energię elektryczną,  

3. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

4. Strony zobowiązują się do aktualizowania wszelkich danych formalnych zawartych  

w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiany siedziby firmy, numeru konta bankowego oraz  miejsca 

dostarczania faktur nie wymagają aktualizacji Umowy a jedynie pisemnej informacji.  

5. O zmianie kont bankowych i adresu określonego w ust. 5 Strony będą się wzajemnie 

powiadamiać w formie pisemnej pod rygorem poniesienia kosztów związanych  

z mylnymi operacjami, 

6. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczana w okresie obowiązywania 

umowy do punktów poboru określonych w załączniki nr 1 do Umowy szacuje się  

w wysokości 27 112 kWh (wolumen). 

7. Podana wartość wolumenu w ust. 7 jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. 

 

§ 4 

Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe. 

1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Operatora Handlowego  rozumianego 

jako Sprzedawcę energii elektrycznej i Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie 

Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. 

Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia 

energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie 

rozliczeniowym. 
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2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z bilansowaniem handlowym oraz 

przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na energię elektryczną 

do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego.  

3. Podana wartość wolumenu energii w § 3 ust. 7 jest wartością szacowaną. W przypadku 

rozbieżności między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie 

rościł z tego tytułu dodatkowych żądań finansowych niż te wynikające z ilości zużytej 

energii. 

4. Wykonawca zobowiązuję się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do 

obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły 

wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również wyłączeń 

dokonywanych przez OSD. 

6. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie  

z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.  

 

§ 5 

Ceny energii elektrycznej 

1. Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej w okresie obowiązywania 

umowy wynosi zgodnie z zestawieniem: 

Grupa 

taryfowa 
Opis usługi energii elektrycznej 

Cena netto za energię 

elektryczną w zł/kWh 

Przewidywana  

ilość  w kWh 

C11 Taryfa 1 (całodobowa)  21 682 

 

2. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

2) zmiany ustawy o podatku akcyzowym, 

3) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 

ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów 

wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. 

3. Zmiany wynikające z pkt 2 rozumiane są jako warunki zmiany umowy.  Wszelkie 

zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

4. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci 

elektroenergetycznej OSD. 

 

§ 6 

Rozliczenia i Płatności. 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności 

za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT.  

4. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 
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Zamawiającemu na podstawie odczytu, nie więcej niż jedną fakturę rozliczeniową  

w miesiącu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2, przy czym termin płatności 

faktury wynosi …………… dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

5. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

6. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego 

informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – 

rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za  

energię. 

 

§ 7 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do danego punktu poboru 

energii elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności określonego  

w § 6 ust. 5, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze  

wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu na 

zapłatę zaległych i bieżących należności. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie 

dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez 

OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za 

energię elektryczną. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 

sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków 

umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.  

5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikaty według stawek i na zasadach określonych w § 42 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. nr 

189 poz. 1126 z dnia 12 września 2011 r.).  

 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy. 

1. Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia obecnie obowiązujących umów zawartych z dotychczasowym sprzedawcą na 

czas określony (zakończenia procedury zmiany Sprzedawcy) i zawarcia umowy z nowym 

sprzedawcą energii wyłonionym w drodze postępowania.  

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej 

Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do 

którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim 

przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym  

w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie 

narusza warunki Umowy. 

4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej 

Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 
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5. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych  

w Załączniku nr 1 w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu 

właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu.  

6. Zamawiający może rozwiązać Umowę, w formie pisemnego powiadomienia pod 

rygorem nieważności. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w 

trybie niniejszego ustępu następuje z upływem ostatniego  dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy chyba, 

że Zamawiający w oświadczeniu o wypowiedzenie wskazał dłuższy termin rozwiązania 

Umowy lub Strony uzgodniły pisemnie inny termin rozwiązania Umowy.  

7. Zmiany załącznika nr 1 wynikające z § 8 punktu 5 nie stanowią zmiany umowy. 

8. Zmiana grupy taryfowej nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieokreślonych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy : 

4) ustawy Prawo zamówień publicznych ; 

5) Kodeksu cywilnego ; 

6) ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi . 

4. W Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być  zgodne z zapisami SIWZ (rozdział 

XXI pkt 4-6). 

 

§10 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Lista obiektów objętych umową, 

2) Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 



Załącznik nr 1 do umowy 

 

LISTA OBIEKTÓW 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Książąt Pomorskich, 72-500 Międzyzdroje 

LP 

Nazwa 

punktu 

poboru 

Lokalizacja OSD 
Nr 

licznika  

Rodzaj 

taryfy 

Szacunkowa wielkość 

zużycia w okresie 24 

miesięcy dla danej 

taryfy w kWh 

Termin 

obowiązywania 

obecnej 

umowy 

sprzedaży 

Płatnik 

I II 

1 
Budynek 

użytkowy 

ul. Książąt 

Pomorskich 8  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

1020343

5 
C11 19902   

do 31.05.2016 

roku 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, ul. 

Książąt 

Pomorskich,  

72-500 

Międzyzdroje 2 

Klub 

Abstynenta 

"Rozwaga" 

ul. Cicha 2 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

6035565

5 
C11 1780   
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

………………………, dnia ………………………. 

 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, 

poz. 93 ze zmianami) udzielam pełnomocnictwa na rzecz:  

 

......................................................................... ..z siedzibą: .................................................  

reprezentowanym przez: ……………………………………………. 

 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.) dla punktów poboru energii 

zawartych w Załączniku Nr 1 do Umowy do: 

 

1) zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartych  

z …………………………….. umów sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich 

punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

2) złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii 

elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej 

w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii 

elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do 

Umowy. 

 

3) rozwiązania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie 

zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej i usługi 

dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii 

zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

 

Pełnomocnictwo jest ważne do czasu skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy 

energii elektrycznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach.  
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XXX. WZÓR UMOWY – Przedszkole Miejskie nr 1 „Morskie Skarby” 

 w Międzyzdrojach 

UMOWA Nr ………………………………. 
zawarta w dniu …........................... pomiędzy:  

 

Przedszkolem Miejskim nr 1 „Morskie Skarby”  w Międzyzdrojach z siedzibą przy ul. 

Myśliwskiej 13, 72-500 Międzyzdroje 

NIP: 855-10-90-983 

REGON: 001338672 

reprezentowanym przez: ……………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

...................................................z siedzibą: ...............................................  zwanym dalej 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.)  o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych 

ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych niniejszą 

umową. 

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, dla której 

oddzielną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucji posiada Zamawiający. 

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki 

świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucji zawarta z OSD.  

4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, 

do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.  

5. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Zakup energii 

elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Międzyzdroje i jej jednostek 

organizacyjnych”, zgodnie z wykazem punktów poboru energii określonym  

w załączniku nr 1. 

 

§ 2 

Postanowienia wstępne 

1. Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) 

wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy,  

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze 

zmianami), 

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., 

poz. 907 ze zm.), 

4) Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………z dnia 

…………………r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

5) Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD,  

6) Dostawa i dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do 
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Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na obszarze którego znajdują się 

miejsca dostarczania energii elektrycznej. 
 

§ 3 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich obiektów Zamawiającego 

wymienionych w załączniku nr 1 za ceny wg § 5 ust. 1. 

2) zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego  

w poszczególnych punktach poboru  

3) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,  wszystkie 

prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie 

grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 

4) rozwiązania dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umów sprzedaży energii elektrycznej w 

trybie wypowiedzenia lub zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu 

sprzedawcy energii elektrycznej i usługi dystrybucji bądź sprzedawcy energii 

elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 

do Umowy, na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy 

oraz niezbędnych danych dla każdego punktu poboru zawartych w załączniku nr 1 

do SIWZ. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,  

2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną, 

3) bezzwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich okolicznościach 

mających wpływ na obliczenia należności za energię elektryczną,  

3. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

4. Strony zobowiązują się do aktualizowania wszelkich danych formalnych zawartych  

w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiany siedziby firmy, numeru konta bankowego oraz miejsca 

dostarczania faktur nie wymagają aktualizacji Umowy a jedynie pisemnej informacji.  

5. O zmianie kont bankowych i adresu określonego w ust. 5 Strony będą się wzajemnie 

powiadamiać w formie pisemnej pod rygorem poniesienia kosztów związanych  

z mylnymi operacjami, 

6. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczana w okresie obowiązywania 

umowy do punktów poboru określonych w załączniki nr 1 do Umowy szacuje się  

w wysokości 57 822 kWh (wolumen). 

7. Podana wartość wolumenu w ust. 7 jest wartością szacowaną i może  ulec zmianie. 

 

§ 4 

Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe. 

1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Operatora Handlowego  rozumianego 

jako Sprzedawcę energii elektrycznej i Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie 

Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. 

Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia 

energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie 

rozliczeniowym. 
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2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z bilansowaniem handlowym oraz 

przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na energię elektryczną 

do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego.  

3. Podana wartość wolumenu energii w § 3 ust. 7 jest wartością szacowaną. W przypadku 

rozbieżności między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie 

rościł z tego tytułu dodatkowych żądań finansowych niż te wynikające z ilości zużytej 

energii. 

4. Wykonawca zobowiązuję się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do 

obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły 

wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również wyłączeń 

dokonywanych przez OSD. 

6. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie  

z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.  

 

§ 5 

Ceny energii elektrycznej 

1. Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej w okresie obowiązywania 

umowy wynosi zgodnie z zestawieniem: 

Grupa 

taryfowa 
Opis usługi energii elektrycznej 

Cena netto za energię 

elektryczną w zł/kWh 

Przewidywana  

ilość  w kWh 

C11 Taryfa 1 (całodobowa)  58 436 

 

2. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

2) zmiany ustawy o podatku akcyzowym, 

3) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 

ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów 

wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. 

3. Zmiany wynikające z pkt 2 rozumiane są jako warunki zmiany umowy.  Wszelkie 

zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

4. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci 

elektroenergetycznej OSD. 

 

§ 6 

Rozliczenia i Płatności. 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności 

za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT.  

4. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 
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Zamawiającemu na podstawie odczytu, nie więcej niż jedną fakturę rozliczeniową  

w miesiącu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2, przy czym termin płatności 

faktury wynosi ………………………… dni od daty doręczenia faktury 

Zamawiającemu. 

5. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

6. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego 

informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – 

rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za 

energię. 

 

§ 7 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do danego punktu poboru 

energii elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności określonego  

w § 6 ust. 5, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze  

wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu na 

zapłatę zaległych i bieżących należności. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie 

dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez 

OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za 

energię elektryczną. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 

sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków 

umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.  

5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikaty według stawek i na zasadach określonych w § 42 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. nr 

189 poz. 1126 z dnia 12 września 2011 r.).  

 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy. 

1. Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia obecnie obowiązujących umów zawartych z dotychczasowym sprzedawcą na 

czas określony (zakończenia procedury zmiany Sprzedawcy) i zawarcia umowy z nowym 

sprzedawcą energii wyłonionym w drodze postępowania.  

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej 

Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do 

którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim 

przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym  

w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie 

narusza warunki Umowy. 

4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej 

Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 
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5. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych  

w Załączniku nr 1 w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu 

właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu.  

6. Zamawiający może rozwiązać Umowę, w formie pisemnego powiadomienia pod 

rygorem nieważności. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w 

trybie niniejszego ustępu następuje z upływem ostatniego  dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy chyba, 

że Zamawiający w oświadczeniu o wypowiedzenie wskazał dłuższy termin rozwiązania 

Umowy lub Strony uzgodniły pisemnie inny termin rozwiązania Umowy.  

7. Zmiany załącznika nr 1 wynikające z § 8 punktu 5 nie stanowią zmiany umowy. 

8. Zmiana grupy taryfowej nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieokreślonych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy : 

1) ustawy Prawo zamówień publicznych ; 

2) Kodeksu cywilnego ; 

3) ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi . 

5. W Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być  zgodne z zapisami SIWZ (rozdział 

XXI pkt 4-6). 

 

§10 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Lista obiektów objętych umową, 

2) Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 



Załącznik nr 1 do umowy 

 

LISTA OBIEKTÓW 

 

 

 

Przedszkole Miejskie NR 1 „Morskie Skarby”, ul. Myśliwska 13, 72-500 Międzyzdroje 

LP 

Nazwa 

punktu 

poboru 

Lokalizacja OSD 
Nr 

licznika  

Rodzaj 

taryfy 

Szacunkowa 

wielkość zużycia 

w okresie 24 

miesięcy dla 

danej taryfy w 

kWh 

Termin 

obowiązywania 

obecnej umowy 

sprzedaży 

Płatnik 

I II 

1 

Przedszkole 

Miejskie nr 1 

"Morskie 

Skarby" 

ul. Myśliwska 

13  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

3580565 C11 58436   do 31.05.2016 roku 

Przedszkole Miejskie nr 1 

„Morskie Skarby”, 

 ul. Myśliwska 13,  

72-500 Międzyzdroje 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

………………………, dnia ………………………. 

 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, 

poz. 93 ze zmianami) udzielam pełnomocnictwa na rzecz:  

 

...........................................................................z siedzibą: ...................................... ........... 

reprezentowanym przez: ……………………………………………. 

 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (   Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.) dla punktów poboru energii 

zawartych w Załączniku Nr 1 do Umowy do: 

 

4) zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartych  

z …………………………….. umów sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich 

punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

5) złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii 

elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej 

w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii 

elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do 

Umowy. 

 

6) rozwiązania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie 

zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej i usługi 

dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii 

zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

 

Pełnomocnictwo jest ważne do czasu skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy 

energii elektrycznej dla Przedszkola Miejskiego nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach.  
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XXXI. WZÓR UMOWY – Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 

  

UMOWA Nr ………………………………. 
zawarta w dniu …........................... pomiędzy:  

 

Zakładem Ochrony Środowiska  w Międzyzdrojach z siedzibą przy ul. Nowomyśliwskiej 

86, 72-500 Międzyzdroje 

NIP: 855-000-42-08 

REGON: 810017537 

reprezentowanym przez: ……………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

...................................................z siedzibą: ...............................................  zwanym dalej 

Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.)     o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych 

ze sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych niniejszą 

umową. 

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, dla której 

oddzielną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucji posiada Zamawiający. 

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki 

świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucji zawarta  z OSD. 

4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, 

do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.  

5. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Zakup energii 

elektrycznej dla punktów poboru należących do Gminy Międzyzdroje i jej jednostek 

organizacyjnych”, zgodnie z wykazem punktów poboru energii określonym  

w załączniku nr 1. 

 

§ 2 

Postanowienia wstępne 

1. Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) 

wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy,  

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze 

zmianami), 

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., 

poz. 2164 t.j.) , 

4) Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………z dnia 

…………………r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

5) Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD,  

6) Dostawa i dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na obszarze którego znajdują się 



 81 

miejsca dostarczania energii elektrycznej. 
 

§ 3 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich obiektów Zamawiającego 

wymienionych w załączniku nr 1 za ceny wg § 5 ust. 1. 

2) zapewnienie Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-

rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego  

w poszczególnych punktach poboru  

3) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,  wszystkie 

prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z umów, w tym zgłaszanie 

grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 

4) rozwiązania dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umów sprzedaży energii elektrycznej w 

trybie wypowiedzenia lub zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu 

sprzedawcy energii elektrycznej i usługi dystrybucji bądź sprzedawcy energii 

elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 

do Umowy, na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy 

oraz niezbędnych danych dla każdego punktu poboru zawartych w załączniku nr 1 

do SIWZ. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,  

2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną,  

3) bezzwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich okolicznościach 

mających wpływ na obliczenia należności za energię elektryczną,  

3. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

4. Strony zobowiązują się do aktualizowania wszelkich danych  formalnych zawartych  

w Umowie, mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiany siedziby firmy, numeru konta bankowego oraz miejsca 

dostarczania faktur nie wymagają aktualizacji Umowy a jedynie pisemnej informacji.  

5. O zmianie kont bankowych i adresu określonego w ust. 5 Strony będą się wzajemnie 

powiadamiać w formie pisemnej pod rygorem poniesienia kosztów związanych  

z mylnymi operacjami, 

6. Łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczana w okresie obowiązywania 

umowy do punktów poboru określonych w załączniki nr 1 do Umowy szacuje się  

w wysokości 99 456 kWh (wolumen). 

7. Podana wartość wolumenu w ust. 7 jest wartością szacowaną i może ulec zmianie.  

 

§ 4 

Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe. 

1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Operatora Handlowego rozumianego 

jako Sprzedawcę energii elektrycznej i Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie 

Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. 

Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia 

energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie 

rozliczeniowym. 
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2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z bilansowaniem handlowym oraz 

przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na energię elektryczną 

do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego.  

3. Podana wartość wolumenu energii w § 3 ust. 7 jest wartością szacowaną. W przypadku 

rozbieżności między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie 

rościł z tego tytułu dodatkowych żądań finansowych niż te wynikające z ilości zużytej 

energii. 

4. Wykonawca zobowiązuję się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.  

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do 

obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły 

wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również wyłączeń 

dokonywanych przez OSD. 

6. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie  

z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.  

 

§ 5 

Ceny energii elektrycznej 

1. Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej w okresie obowiązywania 

umowy wynosi zgodnie z zestawieniem: 

Grupa 

taryfowa 
Opis usługi energii elektrycznej 

Cena netto za energię 

elektryczną w zł/kWh 

Przewidywana  

ilość  w kWh 

C11 Taryfa 1 (całodobowa)  49 334 

C21 Taryfa 1 (całodobowa)  39 812 

 

2. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności: 

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

2) zmiany ustawy o podatku akcyzowym, 

3) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 

ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów 

wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. 

3. Zmiany wynikające z pkt 2 rozumiane są jako warunki zmiany umowy.  Wszelkie 

zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków 

wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 

4. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci 

elektroenergetycznej OSD. 

 

§ 6 

Rozliczenia i Płatności. 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem 

rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności 

za pobraną energię Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur VAT.  
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4. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia 

Zamawiającemu na podstawie odczytu, nie więcej niż jedną fakturę rozliczeniową  

w miesiącu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 2, przy czym termin płatności 

faktury wynosi ……………… dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

5. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

6. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego 

informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo – 

rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenie za 

energię. 

 

§ 7 

Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do danego punktu poboru 

energii elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności określonego  

w § 6 ust. 5, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze  

wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu na 

zapłatę zaległych i bieżących należności. 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie 

dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy.  

3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez 

OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za 

energię elektryczną. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 

sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków 

umowy i obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.  

5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Sprzedawca zobowiązany jest do 

udzielenia bonifikaty według stawek i na zasadach określonych w § 42 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. nr 

189 poz. 1126 z dnia 12 września 2011 r.).  

 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy. 

1. Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia obecnie obowiązujących umów zawartych z dotychczasowym sprzedawcą na 

czas określony (zakończenia procedury zmiany Sprzedawcy) i zawarcia umowy z nowym 

sprzedawcą energii wyłonionym w drodze postępowania.  

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej 

Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do 

którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim 

przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym  

w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie 

narusza warunki Umowy. 

4. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej 

Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 
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5. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych  

w Załączniku nr 1 w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu 

właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu.  

6. Zamawiający może rozwiązać Umowę, w formie pisemnego powiadomienia pod 

rygorem nieważności. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w 

trybie niniejszego ustępu następuje z upływem ostatniego  dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy chyba, 

że Zamawiający w oświadczeniu o wypowiedzenie wskazał dłuższy termin rozwiązania 

Umowy lub Strony uzgodniły pisemnie inny termin rozwiązania Umowy.  

7. Zmiany załącznika nr 1 wynikające z § 8 punktu 5 nie stanowią zmiany umowy. 

8. Zmiana grupy taryfowej nie stanowi zmiany umowy. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieokreślonych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy :  

4) ustawy Prawo zamówień publicznych ; 

5) Kodeksu cywilnego ; 

6) ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi . 

3. W Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być  zgodne z zapisami SIWZ (rozdział 

XXI pkt 4-6). 

 

§10 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Lista obiektów objętych umową, 

2) Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

LISTA OBIEKTÓW 

 

 

 
Zakład Ochrony Środowiska, ul. Nowomyśliwska 86, 72-500 

Międzyzdroje    

6P 

Nazwa 

punktu 

poboru 

Lokalizacja OSD 

Nr 

licznik

a  

Rodzaj 

taryfy 

Szacunkowa 

wielkość zużycia w 

okresie 24 miesięcy 

dla danej taryfy w 

kWh 

Termin 

obowiązywania 

obecnej umowy 

sprzedaży 

Płatnik 

I II 

1 
Stadion 

Miejski 

ul. Gryfa 

Pomorskiego 

61B  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

968622

32 
C21 39812   

do 31.05.2016 

roku 

Zakład Ochrony 

Środowiska, ul. 

Nowomyśliwska 

86,  

72-500 

Międzyzdroje 

2 

Zakład 

Ochrony 

Środowiska 

/Cmentarz/ 

ul. Cmentarna 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

897795

5 
C11 12095   

3 

Zakład 

Ochrony 

Środowiska 

ul. 

Nowomyśliwska 

86  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

358062

5 
C11 37239   
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

………………………, dnia ………………………. 

 

 

 

Pełnomocnictwo 

 

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, 

poz. 93 ze zmianami) udzielam pełnomocnictwa na rzecz:  

 

...........................................................................z siedzibą: ............................................. .... 

reprezentowanym przez: ……………………………………………. 

 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.) dla punktów poboru energii 

zawartych w Załączniku Nr 1 do Umowy do: 

 

7) zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartych  

z …………………………….. umów sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich 

punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

8) złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii 

elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii 

elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej 

w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii 

elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do 

Umowy. 

 

9) rozwiązania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie 

zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej i usługi 

dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii 

zawartych w załączniku nr 1 do Umowy. 

 

 

Pełnomocnictwo jest ważne do czasu skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy 

energii elektrycznej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach.  

 

XXXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKI POSTĘPOWANIA       

              O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

1.Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu            

przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w                 

uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku                 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

      2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia                   
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środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę                  

organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez                 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  

      3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

      1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

      2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,       

      3) odrzucenia oferty odwołującego     

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4.  W przypadku: 

 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w               

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 

 2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie              

stawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie  Wykonawca 

może w  terminie przewidzianym do wniesienia odwołania   poinformować o nich  

zamawiającego. W przypadku uznania zasadności  przekazanej informacji zamawiający 

powtórzy czynność albo dokona czynności  zaniechanej, informując o  tym wykonawców.       

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,  

której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie                      

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne                    

uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie wynikającym z art. 182 PZP: 

 7.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia    

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji                       

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego –                       

www.bip.miedzyzdroje.pl  

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.17.6. , 17.7.  wnosi się w  terminie  

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było  

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

9.Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy                       

zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później    

niż w terminie: 

     1)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o                

udzieleniu zamówienia. 

     2)1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w                 

Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej                       

albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym                       

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do   

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed                       

upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą     

jednego ze sposobów określonych w pkt.7  niniejszej specyfikacji, z zachowaniem                       

zasad tam określonych. 

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie                      

określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez                         

Krajową Izbę Odwoławczą. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub                         

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może                        

przedłużyć termin składania ofert. 

http://www.bip.miedzyzdroje.pl/
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14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg                         

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową                        

Izbę Odwoławczą orzeczenia.       

15. Kopię odwołania Zamawiający:  

  1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o               

udzielenie zamówienia,  

  2) zamieści również na stronie internetowej - Strona www.bip.miedzyzdroje.pl , jeżeli 

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień  specyfikacji istotnych  

warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do  postępowania 

odwoławczego.   

16.  Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3                           

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której  przystępuje, i  interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

 17.  Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej                           

Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym  podpisem  

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego  kwalifikowanego certyfikatu, a jego 

kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18.  Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli                

nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.  

19.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom                        

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skarg wnosi się do                   

sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania                          

Zamawiającego.  

20. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w                          

terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,             

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w                           

placówce pocztowej  operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23                          

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej                          

wniesieniem. 

21.  Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale  

VI PZP „Środki ochrony prawnej", w art. od 179 do  198g. 

 

http://www.bip.miedzyzdroje.pl/
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

LISTA OBIEKTÓW 

 

Lp. 
Nazwa punktu 

poboru 

Lokalizacja 

punktu poboru 
OSD Sprzedawca 

Nr ewidencyjny/ 

odbiorcy/płatnika 
Nr licznika 

Rodzaj 

taryfy 

Szacunkowa 

wielkość zużycia w 

okresie 24 miesięcy 

dla danej taryfy w 

kWh 

Okres 

obowiązywania 

umowy  

Płatnik 

I II 

 GMINA MIĘDZYZDROJE - jednostki 

1. Pompownia P2 

Promenada 

Gwiazd 

 dz. 224/4 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 10783710 90565303 C11 6012   

do 31.05.2016 

roku 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Gmina Międzyzdroje, Książąt 

Pomorskich, 72-500 Międzyzdroje 

2. Pompownia P1 

ul. Morska  

dz.214 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 10798300 88979648 C11 78480   

3. Świetlica 

Wapnica, ul. 

Turkusowa 26, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 10813190 62374710 C11 4366   

4. 
Gmina 

Międzyzdroje 

ul. Książąt 

Pomorskich 5, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 10137416 11438869 C11 84330   

5. 

Gmina  

Międzyzdroje / 

Kotłownia/ 

ul. Książąt 

Pomorskich 5, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 10137658 89134660 C11 22922   
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6. OSP-Remiza 

Lubin  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 
10149928 47978162 C11 5694   

7. 
Park Zdrojowy 

/Fontanna/ 

ul. 1000- lecia 

Państwa 

Polskiego 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 

10137328 9413606 C11 1012   

8. 
Zasilanie Syreny 

Alarmowej 

ul. Dąbrowskiej 

2 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 
10193797 Ryczałt Ryczałt 48   

9. 
Zasilanie Syreny 

Alarmowej 

ul. Myśliwska 

13 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 
10193798 Ryczałt Ryczałt 48   

10. 
Punkt 

Informacyjny 

Promenada 

Gwiazd 2 72-

500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 

10709575 90564633 C11 11560   

do 31.05.2016 

roku 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Międzynarodowy Dom Kultury, 

Bohaterów Warszawy 2, 72-500 

Międzyzdroje 

11. Amfiteatr 

ul. Bohaterów 

Warszawy 18a 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 

10756856 88499299 C11 29506   

12. 
Amfiteatr - 

Ryczałt 

ul. Bohaterów 

Warszawy 18a 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 

10176390 Ryczałt Ryczałt 1116   

13 Dom Kultury 

ul. Bohaterów 

Warszawy 20 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 

8172/02/2301 96777730 C21 119356   

14. 
Gimnazjum Nr 1 

im. Jana Pawła II 

ul. Kolejowa 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 
10136451 11480528 C11 55743   

do 31.05.2016 

roku 

Gimnazjum nr 1, ul. Kolejowa 33, 

72-500 Międzyzdroje 
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15. 
Gimnazjum Nr 1 

im. Jana Pawła II 

ul. Kolejowa 29 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 
10136503 11227787 C11 20723   

16. 

Szkoła 

Podstawowa nr 1 

im. Bolesława 

Chrobrego – 

Hala sportowa 

ul. Leśna 17 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 

5046/02/2212 96721934 C21 187338   
do 31.05.2016 

roku 

Szkoła Podstawowa nr 1, Leśna 1, 

72-500 Międzyzdroje 

17. 

Szkoła 

Podstawowa nr 2 

im. prof. dr 

Władysława 

Szafera 

Wapnica, ul. 

Jodłowa 3 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 

5108/02/2302 96862252 C21 57502   
do 31.05.2016 

roku 

Szkoła Podstawowa nr 2, Jodłowa, 

72-500 Międzyzdroje 

18. 

Miejska 

Biblioteka 

Publiczna im. 

Jana 

Kochanowskiego 

 ul. Norwida 15 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 

10138676 12024594 C11 28120   
do 31.05.2016 

roku 

Miejska Biblioteka Publiczna, 

Norwida 15,  

72-500 Międzyzdroje 

19. 
Budynek 

użytkowy 

ul. Książąt 

Pomorskich 8 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 

10781252 10203435 C11 19902   

do 31.05.2016 

roku 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Książąt Pomorskich,  

72-500 Międzyzdroje 

20. 
Klub Abstynenta 

"Rozwaga" 

ul.  Cicha 2 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 
10768186 60355655 C11 1780   

21. 

Przedszkole 

Miejskie nr 1 

"Morskie 

Skarby" 

ul.  Myśliwska 

13  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 

10138457 3580565 C11 58436   
do 31.05.2016 

roku 

Przedszkole Miejskie nr 1 

„Morskie Skarby”, Myśliwska 13, 

72-500 Międzyzdroje 
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22. Stadion Miejski 

ul. Gryfa 

Pomorskiego 

61b  

72-500 

Międzyzdroje  

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 

5117/02/2318 96862232 C21 39812   

do 31.05.2016 

roku 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Zakład Ochrony Środowiska, 

Nowomyśliwska 8,  

72-500 Międzyzdroje 

23. 

Zakład Ochrony 

Środowiska 

/Cmentarz/ 

ul. Cmentarna 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 

10136405 8977955 C11 12095   

24. 
Zakład Ochrony 

Środowiska 

ul. 

Nowomyśliwska 

86 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z o. o. 

Enea S.A. 

10704516 3580625 C11 37239   
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GMINA MIĘDZYZDROJE - oświetlenie 

Lp. 

Nazwa 

punktu 

poboru 

Lokalizacja OSD Sprzedawca 

Nr 

ewidencyjny/ 

odbiorcy 

Nr 

licznika 

Rodzaj 

taryfy 

Szacunkowa 

wielkość zużycia 

w okresie 24 

miesięcy dla 

danej taryfy w 

kWh 

Okres 

obowiązywa

nia umów 

Płatnik 

I II 

25. Oświetlenie  

 Ustronie Leśne, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10137773 18008295 C12b 2204 5185 

do 

31.03.2016 

roku 

                                                     

Gmina 

Międzyzdroje                  

ul. Książąt 

Pomorskich 5 

72-500 

Międzyzdroje 

26.  Oświetlenie 

Kolejowa,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10136433 11465924 C12b 21958 44066 

27. Oświetlenie 

E. Plater,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10136439 9205018 C12b 22532 55892 

28.  Oświetlenie 

Zdrojowa, 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10136989 11510175 C12b 6256 14572 

29. Oświetlenie 

Książąt 

Pomorskich,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10137340 10825885 C12b 7478 18974 

30. Oświetlenie 

Leśna, 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10137398 12079911 C12b 16392 33674 
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31. 
Oświetlenie  

Ronda 

Zwycięstwa,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10137424 12046439 C12b 20912 41506 

32. Oświetlenie 

1000- Lecia 

Państwa 

Polskiego, 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10137426 91577707 C12b 21538 16244 

33. Oświetlenie 

Pomorska,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10137428 9896547 C12b 8084 19180 

34. Oświetlenie 

1000- Lecia 

Państwa 

Polskiego,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10137445 11414281 C12b 20270 52230 

35. 

Oświetlenie 

ulic przy S. 

M. „Reda”  

Książąt 

Pomorskich 13, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10137774 27936856 C11 2956   

36. 
Oświetlenie 

Promenada  

Bohaterów 

Warszawy,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10138121 11725908 C12b 31920 94090 

37. 
Podświetlenie 

zieleni  

Światowida, 72-

500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10138204 24169105 C11 1090   
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38.  Oświetlenie 

Gryfa 

Pomorskiego, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10138436 9896506 C12b 25864 50130 

39.  Oświetlenie 

Gryfa 

Pomorskiego, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10138514 4766150 C12b 8494 17630 

40. Oświetlenie 

Myśliwska, 72-

500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10138515 9105871 C12b 22966 37070 

41. 
Oświetlenie 

uliczne 

Niepodległości, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10138516 11465885 C12a 14508 61930 

42. Oświetlenie 
Cicha, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10138590 9106042 C12b 14222 29248 

43. Oświetlenie 

Aleja Róż, 72-

500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10138599 10825974 C12b 49266 34704 

44. 
 Oświetlenie 

uliczne 

Polna, 72-500 

Międzyzdroje  

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10138692 11416555 C11 83014   

45. Oświetlenie 

Nowomyśliwska, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10138838 12154982 C12b 25898 53626 
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46.  Oświetlenie 

Trzciągowo, 72-

500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10149831 9343318 C12b 5766 12272 

47. 
Oświetlenie 

uliczne 

Lubin, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10149834 60865317 C11 12298   

48.  Oświetlenie 
Wapnica, 72-500 

Międzyzdroje  

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10149844 10094696 C12b 17298 42782 

49.  Oświetlenie 
Lubin, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10149903 5708431 C12b 8854 32498 

50. 
Oświetlenie 

uliczne 

Wicko, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10149927 24255267 C12a 3780 11170 

51. Oświetlenie 
Wapnica, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10149929 70465625 C12b 4682 10344 

52.  Oświetlenie 
Zalesie, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10149933 10252082 C12b 5272 15324 

53.  Oświetlenie 
Wicko, 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10149934 89165674 C12b 4976 11996 
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54. 

Oświetlenie 

skrzynki przy 

CPN 

Krzyżówka,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10149942 27039048 C12a 460 2678 

55.  Oświetlenie 

Lubin Główna, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10149944 85986908 C12b 10620 21868 

56. 
Oświetlenie 

uliczne 

Wapnica 

Turkusowa, 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10149948 80114030 C11 11650   

57. 
Oświetlenie 

uliczne 

Turystyczna,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10136432 20568513 C11 9314   

58. 
Oświetlenie 

uliczne 

Zwycięstwa,  

72-500 

Międzyzdroje  

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10680412 28483405 C11 3906   

59 Oświetlenie  

Wapnica 

Jodłowa,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10716980 7146891 C12b 984 1660 

60. 
Oświetlenie 

iluminacyjne 

Zwycięstwa 

Rondo,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10733946 90909419 C11 13890   
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61. Oświetlenie 

Norwida/ 

Kolejowa, 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10779581 9348434 C12b 8338 24599 

62. 
Oświetlenie 

uliczne  

Ludowa 1000-

lecia,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10805354 7145674 C12b 6360 9978 

63. 

Oś. zew. 

przejścia na 

plażę  

Gryfa 

Pomorskiego 80, 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10813063 80075178 C11 11738   

64. 
Oświetlenie 

iluminacyjne 

Bohaterów 

Warszawy P.I.T., 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10733938 90921380 C11 43604   

65. 
Oświetlenie 

Promenady 

Bohaterów 

Warszawy, 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10138036 9366122 C12b 19014 15266 

66 
Oświetlenie 

iluminacyjne 

Bohaterów 

Warszawy plac -

molo,  

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10733943 90922631 C11 228   
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67. 

Telebim - 

oświetlenie 

placu - molo 

Bohaterów 

Warszawy 

dz.255, 

 72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator 

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10798705 90567885 C11 70074   

  

68. 
Oświetlenie 

uliczne 

Nowomyśliwska 

dz. nr 381/2 

72-500 

Międzyzdroje 

Enea 

Operator  

Sp. z 

o.o. 

Enea S.A. 10159768 63070206 C12b 8796 10106   
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Załącznik Nr 2 

 

………………………………. 
              /pieczęć Wykonawcy/ 

                                        
O F E R T A      C E N O W A 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy……………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

NIP …………………………………………  REGON  ……………….……………………………. 

 

telefon ……………………….……….……… fax    ………………………………..……………….   

 

e-mail …………………………………………..………………….    

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych na: „Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru 

Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych” zobowiązuje się wykonać 

przedmiot zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

za cenę brutto: ............................................................  

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

Cena energii elektrycznej (obrót): 

Taryfa 

Szacunkowa 

ilość energii 

(kWh) 

Cena jednostkowa 

energii elektrycznej 

netto zł/kWh 

(liczbowo) 

(z dokładnością  nie 

większą niż cztery 

miejsca po 

przecinku) 

Wartość netto 

(liczbowo w zł) 

( 2 x 3 ) 

(z dokładnością do 

dwóch miejsc po 

przecinku) 

Podatek VAT 

(liczbowo w zł) 

(z dokładnością 

do dwóch miejsc 

po przecinku) 

Wartość brutto 

(liczbowo w zł 

z dokładnością 

do dwóch 

miejsc po 

przecinku) 

(4+5) 

1 2 3 4 5 6 

C11 741 682     

C21 404 008     

C12a 
18 748     

75 778     

C12b 
427 214     

826 714     

Wartość brutto 

(słownie w zł)  

CENA OFERTY 

 

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

  

 

Z terminem płatności faktur: 

     …………..    dni (słownie dni  ………. .) od daty wpływu faktury do odbiorcy/płatnika 

         

        Punktacja  oferty badanej wg kryterium terminu płatności:  

      a/ Oferta z terminem płatności   21  dni od daty wpływu faktury do odbiorcy/płatnika    

          otrzyma 0 pkt  

      b/ Oferta z terminem płatności  od 22 dni do  25 dni od daty wpływu faktury do    
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           odbiorcy/płatnika otrzyma 1 pkt  

      c/ Oferta z terminem płatności od 26 dni do  30 dni od daty wpływu faktury do 

odbiorcy/płatnika otrzyma  2 pkt.)  

 

 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnie ze SIWZ. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 

przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi 

określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, 

aktualny na dzień składania oferty. 

7. Oświadczam, że naliczona przez nas stawka podatku VAT jest zgodna z obowiązującymi 

przepisami. 

8. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty terminu 

składania oferty. 

9. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy 

został zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy 

na ww. warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

10. Podwykonawcom zamierzamy / nie zmierzamy* powierzyć wykonanie następujących               

części zamówienia: 
1……………………………………………………………………………………………………. 

       

2…………………………………………………………………………………………………….. 
 

11. Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera* informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały zamieszczone w odrębnej 

kopercie stanowiącej załącznik do oferty, który nie może być udostępniany innym 

uczestnikom postępowania). 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

....................................................,dnia ................................  

 

 
     ……………………………………………………………………. 

     (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 



   Załącznik nr 3 

  

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup  

energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzyzdroje i jej jednostek 

organizacyjnych”, oświadczamy, że: 

 

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

 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa wykonawcy) 

 

spełnia warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia,  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

......................................, dnia........................................... 

 

 

 

 

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

 (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup   

energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzyzdroje i jej jednostek 

organizacyjnych” 
 

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

 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa wykonawcy) 

 

oświadcza, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.) . 

 

 

 

......................................, dnia........................................... 

 

 

 

 

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

 (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na :   

 

„Zakup   energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzyzdroje i jej jednostek 

organizacyjnych” 
 

 

 

Nazwa wykonawcy................................................................................. 

 

Adres wykonawcy.................................................................................. 

 

Miejscowość .......................................  Data ..................... 

 

 

Oświadczenie   

o przynależności do grupy kapitałowej . 

 

  

 

Stosownie do treści art. 26 ust.2 pkt  2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.) .  

1. Oświadczam , że nie należę do grupy kapitałowej o której  mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 200 4r. Prawo zamówień  publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 

t.j.) * 

 
 

…………………………..                                                                

2. Oświadczam , że należę do grupy kapitałowej o której  mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 29 stycznia 200 4r. Prawo zamówień  publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.)  w 

skład której wchodzą następujące podmioty* 

 

 

Lp Nazwa i siedziba podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej  

1  

2  

3  

 

. 

                                                                                         

…………………………………………… 

(data i czytelny podpis wykonawca ) 

 

* - niepotrzebne skreślić    

 


