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ZAŁACZNIK NR 7 do specyfikacji z dnia 12.06.2012 r. 
 

UMOWA 

O DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
W dniu  ……………. r. w Goździe pomiędzy Gminą Gózd, reprezentowaną przez  

Wójta Gminy – Pana Adama Jabłońskiego 

zwaną w treści umowy Zamawiającym, 

a firmą: ………………….działającą na podstawie wpisu do ……………………………….  nr 
……………………..,  
NIP …………………. , REGON ……………………… 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………… 

zwaną w treści umowy Wykonawcą 

zawarta zastała umowa następującej treści: 

 
Niniejsza umowa jest zawarta na podstawie przetargu nieograniczonego - zatwierdzonego dnia  
……………………… roku 

 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje  się do sprzedaży, a Zamawiający  zobowiązuje się  do kupna energii 
elektrycznej  na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i innych obiektów zarządzanych przez 
Zamawiającego tj. Gminę Gózd zgodnie z wykazem punktów poboru energii określonym w załączniku 
nr 1 do umowy. 

 

§ 2 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia……….. do dnia ……………. . 
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§ 3 

 1.Ustala się następujące ceny energii: 
 
L.p. Taryfa Liczba punktów 

poboru wg taryfy 
Cena jednostkowa netto za 1 kWh wynikająca z przyjętej 

oferty przetargowej 

1 2 3 4 

1. C12A 58  

2. C11 46  

3. C21 4  

4. G11 2  

5. B21 1  

2. Stawki i ceny oferowane przez Oferenta określone w ofercie ulegną zmianie wyłącznie                   
w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 

§ 4 
1. Sprzedaż   energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), zwanej dalej 
„Prawem energetycznym”, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy, 
przepisami Kodeksu Cywilnego, zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej 
umowy oraz zgodnie z cenami energii  przedstawionymi w ofercie przetargowej,       

2. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)  na obszarze, którego znajdują się miejsca 
dostarczania energii elektrycznej.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną 
       nr ………………………………………. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji  
      Energetyki. 
4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą umowę z OSD w ramach, której OSD zapewnia  

Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego. 

5. Zamawiający oświadcza, że:  
a) dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów do których ma być dostarczana 

energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy ; 
b) jest płatnikiem podatku VAT i posiada  NIP 796 29 29 257 

§ 5 

   1.  Wykonawca zobowiązuje się do :                    
                           - sprzedaży energii elektrycznej w sposób zapewniający należyte  wykonanie  
                                 warunków   umowy sprzedaży i dotrzymanie standardów jakościowych obsługi. 

2.   Przyjmowania od Zamawiającego, w uzgodnionym  czasie, zgłoszeń i reklamacji,  
      dotyczących dostarczanej energii elektrycznej. 

                      3.   Zamawiający zobowiązuje się do : 
- pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami niniejszej 
umowy, 
- podjęcia wszelkich starań mających na celu zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich 
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elementach , a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układach pomiarowo – 
rozliczeniowych , 
- terminowego regulowania należności za energię elektryczną , 
- przekazywania wykonawcy wszelkich informacji koniecznych do prawidłowej realizacji 
umowy. 

§ 6 

1. 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. 

2.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków niniejszej umowy oraz 
wymogów określonych w SIWZ.  

 

 

§ 7 

1. Rozliczenia za dostarczoną energię  elektryczną  dokonywać się będzie na podstawie  faktury  
zbiorczej wystawionej przez Wykonawcę  po każdym miesiącu rozliczeniowym  wg zestawienia 
zbiorczego punktów  poboru energii elektrycznej  na podstawie  cen jednostkowych zawartych w 
ofercie Wykonawcy i rzeczywistego zużycia energii za dany miesiąc. 

2. Faktury VAT muszą być wystawiane na Zamawiającego , ale oddzielnie dla każdego                      
z obiektów objętych niniejszą umową wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do tej umowy. 

      ( dopuszczalna jest 1 faktura zbiorcza dla oświetlenia ulicznego z załączeniem wykazu    
       punktów odczytu ). 
  

§ 8 

1. Faktury za dostarczoną energię elektryczną regulowane będą przelewem na konto Wykonawcy nr 
………………………………………………………………………………. w terminie 30 dni od daty 
wystawienia  faktury . 
2.W przypadku  uzasadnionych  wątpliwości , co do prawidłowości  wystawionej faktury , adresat  
faktury  złoży pisemną reklamację , dołączając  jednocześnie  sporną fakturę . Reklamacja winna  być 
rozpatrzona przez  Wykonawcę w terminie do 14 dni.  

§ 9 

Umowa może być rozwiązana: 

      1)  przez Wykonawcę za uprzednim dwumiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Zamawiającego, albo zajścia 
przyczyn przewidzianych przepisami prawa ; 

2) za porozumieniem stron – w trybie natychmiastowym; 
3) przez Zamawiającego za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia złożonym 

na piśmie. 
 

§ 10 
1. Możliwość  zmiany  umowy istnieje w sytuacji  gdy  konieczność  wprowadzenia 

zmian  wynika       z okoliczności, których  nie można  było przewidzieć  w chwili 
zawarcia umowy , lub  zmiany  te są korzystne dla zamawiającego. 
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§ 11 
1. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego;  
2. W sprawach nieokreślonych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy : 
- ustawy Prawo zamówień publicznych ; 

- kodeksu cywilnego ; 

- ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi. 

 

 

§12 

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§13 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  

i trzy dla Zamawiającego. 

Zamawiający:                                                                            Wykonawca : 

 

……………………………..                                                ……………………………… 

 

                                                     

   Kontrasygnata Skarbnika: 

                                                              

   ……………………………… 


