Numer sprawy: DZ/06/19
Nr arch. DZ/241/165/19
Załącznik nr 7 do SIWZ
Wzór umowy
UMOWA NR ………….
W dniu ……………. między Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym
z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem 0000023097, NIP 525-000-93-12, Regon: 000132629, reprezentowanym przez:
1. Dyrektora – Jerzego Żurka
2. Głównego Księgowego – Lilianę Lejman
zwanym dalej Zamawiającym
a …………………………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w ………………………………………………………,wpisaną do …………………………………,
pod numerem ……………., kapitał zakładowy ……………………, NIP …………………, Regon: …………
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą
oraz każda osobno Stroną lub łącznie Stronami
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) została zawarta
Umowa o treści następującej:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na dostawie energii elektrycznej
oraz zapewnieniu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu Instytutu Łączności –
Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu ul. Swojczycka 38, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia pkt III SIWZ oraz ofertą Wykonawcy w okresie od dnia 17.04.2019 r. do dnia 16.04.2021 r.
2. Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r
– Prawo energetyczne (tekst jednolity: , Dz. U z 2018 r., poz. 755 ze zm. – zwaną dalej w skrócie PE)
i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi a w szczególności Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego ( Dz. U. z 2007 r., nr 93, poz. 623 ze zm., zwane dalej RFSE) oraz
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2500,
zwanej dalej RT), jak również polskimi normami.
§2
1. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do miejsca dostarczenia odbywać się będzie za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada zawartą z OSD umowę, z której wynika, że jest uprawniony do
zawarcia Umowy na warunkach w niej przewidzianych.
3. Usługi dystrybucji świadczone przez OSD obejmują:
3.1. dostarczanie energii elektrycznej do punktu poboru;
3.2. dotrzymanie standardów jakościowych i niezawodnościowych dostarczonej energii elektrycznej
określonych w niniejszej umowie oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD
(IRiESD);
3.3. udostępnianie danych pomiarowo-rozliczeniowych Zamawiającemu,
3.4. obsługę i utrzymanie z należytą starannością urządzeń sieci dystrybucyjnej w tym urządzeń przyłączy
w części stanowiącej sieć OSD;
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3.5. dokonywanie wszelkich uzgodnień dotyczących świadczenia usług dystrybucji.
4. Wykonawca zobowiązany jest:
4.1. dostarczać energię elektryczną do budynku Zamawiającego dla grupy C21 i strefy IV,
4.2. dostarczyć energię elektryczną bez nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej przez okres trwania
Umowy, na warunkach określonych w SIWZ, zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi
określonymi w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.-PE.
§3
1. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, Zamawiającemu na jego pisemny wniosek
przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia RT lub w każdym
kolejnym akcie prawnym określającym te stawki.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną nr……………………..
z dnia ……………………….. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PE.
3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe
dla energii elektrycznej dostarczanej w ramach Umowy. Wykonawca będzie dokonywać bilansowania
handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia
odpowiedniego dla odbiorców w grupach taryfowych.
5. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej
w ofercie Wykonawcy.
§4
1. Zamawiający oświadcza, że:
1.1. posiada tytuł prawny do obiektu wymienionego w ust. 1 Umowy;
1.2. instalacja w obiekcie jest w dobrym stanie technicznym, odpowiada wymaganiom technicznym
określonym w odpowiednich przepisach i nie zawiera przeróbek umożliwiających nielegalny pobór
energii elektrycznej;
1.3. jest nabywcą końcowym energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626 ze zm.) tj. nie posiada koncesji na wytwarzanie,
przesyłanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną w rozumieniu Ustawy;
1.4. nie został wyznaczony Operatorem Systemu Dystrybucyjnego;
1.5. przed zawarciem Umowy otrzymał i zapoznał się z Taryfą OSD, Taryfą Wykonawcy oraz został
poinformowany o dostępności IRiESD bezpłatnie na stronie internetowej ………………………….
§5
1. Rozliczenia między Stronami z tytułu świadczenia kompleksowej usługi odbywać się będą w okresach
rozliczeniowych, skorelowanych z okresami rozliczeniowymi wynikającymi z Taryfy OSD, w oparciu
o faktury VAT wystawione na podstawie danych pomiarowych dla miejsca dostarczania określonego
w §1 ust. 1 Umowy.
2. Rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dokonywane będą w miesięcznych
okresach rozliczeniowych według zasad, cen i stawek opłat:
2.1. z tytułu sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy;
2.2. z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z aktualną Taryfą OSD.
3. Jeżeli z dniem wejścia w życie umowy, Wykonawca kontynuuje świadczenie usługi kompleksowej
Zamawiającemu na potrzeby miejsca dostarczenia określonego w § 1 pkt 1 Umowy, wówczas rozliczenia
finansowe pomiędzy Stronami mogą być kontynuowane i nie wymagają określenia salda rozliczeń na dzień
wejścia w życie Umowy.
4. Wykonawca gwarantuje, że cena jednostkowa określona w ust. 2, pkt 2.1 nie ulegnie zmianie w okresie
obowiązywania umowy.
5. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy będzie
wynagrodzenie umowne odpowiadające iloczynowi ilości faktycznego zużycia energii w danym okresie
rozliczeniowym i ceny jednostkowej za 1kWH.
6. Należności wynikające z faktur za dostarczoną energię elektryczną regulowane będą przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty prawidłowego ich
wystawienia i dostarczenia na adres: Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy
ul. Swojczycka 38, 51-501 Wrocław.
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7. Ilość pobranej przez Zamawiającego energii zostanie ustalona w oparciu o:
7.1. bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy,
7.2. dane pomiarowo- rozliczeniowe zgromadzone w systemach pomiarowych Wykonawcy.
8. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiaroworozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania do własnych
wymogów, na swój koszt.
§6
1. Zamawiający i Wykonawca mogą wypowiedzieć umowę z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia,
który liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone
wypowiedzenie.
2. Okres wypowiedzenia może ulec skróceniu za porozumieniem Stron pod warunkiem końcowego
rozliczenia się Zamawiającego z uprzednio pobranej energii elektrycznej.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
4. Wypowiedzenie umowy dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5% ceny netto określonej
w złożonej ofercie przetargowej (formularzu ofertowym)
§7
1. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków
umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę. W takim wypadku Strony
uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub Umowa zostanie rozwiązana.
2. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym,
którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy,
powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej.
3. Bieg terminów określonych w Umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej
siłą wyższą.
§8
1. Do kontaktów z Zamawiającym ze Strony Wykonawcy upoważniony jest:
1) …………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail)

2) …………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail)

2. Do kontaktów z Wykonawcą ze Strony zamawiającego upoważniony jest:
1) …………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail)

2) …………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail)

3. Każda ze Stron może w każdym czasie zmienić na piśmie osobę upoważnioną do kontaktów w sprawie
przedmiotu zamówienia, co nie stanowi zmiany Umowy.
§9
1. Wszelkie oświadczenia Stron Umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności, listem
poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.
2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień Umowy nie wpływa na ważność Umowy w całości,
a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi
postanowieniami Umowy.
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3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności poprzez
podpisanie aneksu do umowy w następujących przypadkach:
3.1. zaistnienia tzw. siły wyższej w rozumieniu § 7 Umowy,
3.2. 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 wykonawczych wprowadzających dodatkowe
obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności
energetycznej.
4. W czasie obowiązywania zawartej z Wykonawcą umowy wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy
może ulec zmianie w drodze pisemnego aneksu w przypadku:
4.1. ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT do poszczególnych wykonanych
dostaw stanowiących przedmiot umowy, które zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie
przepisów dokonujących zmiany stawki podatku VAT;
4.2. ustawowej zmiany podatku akcyzowego do poszczególnych wykonanych dostaw stanowiących
przedmiot umowy, które zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących
zmiany stawki podatku akcyzowego;
4.3. ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.) wpływającej na wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy, którego wypłata nastąpi po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
4.4. ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na podstawie przepisów
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 963 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1793
ze zm.) wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu
wejścia w życie przepisów dokonujących zmian w/w zasad lub wysokości stawek składek.
5. W przypadkach określonych w ust. 4 Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia wejścia w
życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5.1. wraz z wnioskiem, Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu
szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost/obniżenie kosztów, wynikający ze zmiany w/w
przepisów,
5.2. Zamawiający dokona analizy przedłożonej przez Wykonawcę kalkulacji w terminie nie dłuższym niż
15 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza zmianę kosztów
ponoszonych przez Wykonawcę, może uzgodnić zmianę umowy w tym zakresie. Jeżeli uzna, że
przedstawiona kalkulacja nie potwierdza zmiany kosztów wykonania zamówienia, w wysokości
zaproponowanej przez Wykonawcę, nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje
Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 15 dni od dnia
otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację
uzasadniającą zmianę kosztów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Zamawiający ponownie
dokona jej analizy, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia jej otrzymania, a następnie postąpi
odpowiednio w sposób opisany w zdaniach poprzedzających niniejszego pkt. 5.2.
6. Zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i może dotyczyć wyłącznie
niezrealizowanej części umowy.
§ 10
1.
2.
3.

Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw lub zobowiązań z tytułu Umowy bez
uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
Strony mają obowiązek zawiadamiać się nawzajem na piśmie o każdej zmianie swojego adresu.
W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelką
korespondencje wysłaną do danej Strony niniejszej Umowy na ostatnio wskazany przez tą Stronę na piśmie
adres tej Strony uznaje się za dostarczoną.
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4.
5.

6.
7.
8.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i
obowiązków z Umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.).ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1059 ze zm.) oraz ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 380 ze zm.).
Wszystkie zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.
Spory wynikające z Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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