Załącznik do SIWZ
GKP.LK.341-20/08
Wzór Umowy

zawarta w dniu …………………….. r. w Stroniu Śląskim pomiędzy Gminą Stronie
Śląskie, zwaną dalej w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza
Stronia Śląskiego mgr Zbigniewa Łopusiewicza, a …………………………………….
reprezentowanym, przez ……………………………………. zwanym dalej Wykonawcą.
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy
GKP.LK.341-20/08, strony zawarły umowę o następującej treści:
§1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego
Gminy Stronie Śląskie w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
§2
1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej określono w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, Ŝe dysponuje tytułem prawnym do korzystania
z obiektów, do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie
umowy.
3. Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej.
4. Moc umowna określona została w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
5. Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej: O11 i O12.
6. Warunki zmiany grupy taryfowej dokonywane będą na wniosek
Zamawiającego i wymagają formy pisemnej.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŜy, a Zamawiający zobowiązuje się
do odbioru i kupna energii elektrycznej dla obiektów wymienionych
w załączniku nr 1 do umowy.
2. Niniejsza umowa jest umową kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 30 i art. 5
ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.
U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.).
3. SprzedaŜ energii odbywa się za pomocą sieci dystrybucyjnej naleŜącej do
właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do złoŜenia w imieniu Zamawiającego,
Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego właściwego dla Zamawiającego,
zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaŜ energii elektrycznej do oświetlenia
ulicznego.
2. Wykonawca do dnia 31.10.2008 r. dostarczy do Zamawiającego (w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę

upowaŜnioną przez Wykonawcę) podpisaną generalną umowę dystrybucyjną
z właścicielem sieci elektroenergetycznej z której zasilana jest sieć oświetlenia
ulicznego w gminie Stronie Śląskie.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób
zgodny z obowiązującym prawem.
2. Wykonawca
posiada
koncesję
na
obrót
energią
elektryczną
nr …………………, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy lub innego dokumentu
potwierdzającego, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności na czas trwania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe
obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz
aktami wykonawczymi do niniejszej ustawy.
§6
1. Okres wykonywania przedmiotu umowy: od dnia 01.12.2008 r. na czas
nieokreślony.
2. Zamawiający zastrzega, Ŝe zapotrzebowanie na dostawę określonej
w umowie ilości energii moŜe ulec zmniejszeniu – w takim przypadku
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niewykorzystaną ilość energii
elektrycznej.
§7
1. Wykonawca moŜe wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku,
gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną, co
najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego
powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia
dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieŜących
naleŜności.
2. Uruchomienie nowego punktu poboru oświetlenia ulic, nieobjętego niniejszą
umową, będzie dokonywane na podstawie zmiany załącznika nr 1 do umowy.
W załączniku wskazane będą wszelkie dane techniczne oraz lokalizacyjne
umoŜliwiające właściwe stosowanie niniejszej umowy.
§8
Tytułem realizacji umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę, na którą składać
się będą:
1. Cena jednostkowa za 1 kWh energii elektrycznej:
• dziennej wynosi: ……………… brutto,
• nocnej wynosi: ……………… brutto.
• całodobowej wynosi ……………………. brutto
2. Opłata stała za usługi dystrybucji w zł/kW/m-c …………………… brutto.(O11)
3. Opłata stała za usługi dystrybucji w zł/kW/m-c …………………… brutto.(O12)
4. Opłata zmienna całodobowa za usługę dystrybucji w zł/kWh ………… brutto.
5. Opłata zmienna dzienna za usługę dystrybucji w zł/kWh ………… brutto.
6. Opłata zmienna nocna za usługę dystrybucji w zł/kWh ………… brutto.

7. Opłata abonamentowa w zł/m-c ………………………… brutto.
8. Opłata handlowa w zł/m-c ……………………………… brutto.
9. Opłaty inne (zgodnie z ofertą Wykonawcy):
1) …………………………………………………………,
2) …………………………………………………………,
3) etc.
10. Opłaty będą rozliczane wg aktualnie obowiązującej taryfy.
11. Wykonawca pod rygorem niewaŜności nie przeniesie wierzytelności
stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy na
jakąkolwiek osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§9
Rozliczenia między stronami za dostarczoną energię elektryczną odbywają się
w grupach taryfowych O11 i O12 na podstawie odczytów liczników, dokonywanych
z dokładnością do 1 kWh zainstalowanych w układzie pomiarowym Zamawiającego,
w okresach rozliczeniowych 2 miesięcznych. Opis układu pomiarowego znajduje się
załączniku nr 1 do umowy.
§ 10
1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT podczas obowiązywania niniejszej
umowy strony zobowiązują się do sporządzenia stosownego aneksu.
2. Finansowanie nastąpi fakturami częściowymi – zgodnie z zapisem § 9 umowy.
3. Płatność faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty złoŜenia faktury. Za termin zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku
zamawiającego.
4. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez potwierdzenia
ich odbioru.
5. Faktury naleŜy wystawiać na: Gminę Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57550 Stronie Śląskie, NIP 881-10-02-468.
6. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody
Zamawiającego.
§ 11
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
2. W przypadku rozbieŜności pomiędzy terminem płatności wskazanym
w dokumentach księgowych (np. fakturach, notach odsetkowych)
a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano
termin określony w umowie.
§ 12
1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy
podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną
odpowiedzialność za czynności prawne przez nich wykonane, a takŜe
odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub brak działań
podwykonawcy jak za własne.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.

§ 13
1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% ceny
brutto określonej w § 8 ust. 1 umowy za kaŜdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 8 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy z przyczyn
zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 8
ust. 1 umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych, jeŜeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość
ustalonych kar umownych.
5. Wykonawca, wyraŜa zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia.
§ 14
1. Zamawiający oświadcza, Ŝe osobą nadzorująca prawidłowe wykonanie
przedmiotu umowy będzie inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska Lech Kawecki.
2. Podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcę reprezentować
będzie ………………….…….
§ 15
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, chyba Ŝe konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyŜszego warunku jest
niewaŜna.
§ 16
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o przyczynie odstąpienia, w następujących przypadkach:
• Wykonawca jest w zwłoce w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu
umowy przekraczającej okres 7 dni,
• zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w postępowaniu
egzekucyjnym,
• rozwiązania firmy Wykonawcy.
2. NiezaleŜnie od przyczyn określonych w niniejszej umowie Zamawiający moŜe
odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a
takŜe w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej
zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie naleŜne
z tytułu wykonania części umowy.

§ 17
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo
energetyczne.
3. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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