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Numer zamówienia: AD.381.1.2018 ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

zawartej w dniu …………….……..…………………………… w Opolu, pomiędzy: 

Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, 

ul. Piastowska 14a, 45-082 Opole, 

NIP 754 10 19 285, REGON 530556075, 

reprezentowanym przez Rafała Poliwodę – Dyrektora, 

przy kontrasygnacie Głównego księgowego NCPP 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

……………………………………………..……………………………… 

……………………………………………..……………………………… 

……………………………………………..……………………………… 

……………………………………………..……………………………… 

zwanego w dalszej części umowy Wykonawcą. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania …………………………………………… o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

§ 1 

[Przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej do budynku siedziby Narodowego Centrum Polskiej 

Piosenki w Opolu przy ul. Piastowskiej 14a (Amfiteatr Tysiąclecia wraz z zapleczem),  

2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.), zgodnie z aktami wykonawczymi do tej 

ustawy, jak również przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459  

z późn. zm.), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Charakterystyka elektroenergetyczna miejsca dostarczania i pomiaru energii - parametry techniczne przyłączy, 

wielkości mocy umownej, grupy przyłączeniowe oraz grupy taryfowe – została określona w Załączniku do niniejszej 

umowy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ). 

4. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej. 

§ 2 

[Warunki sprzedaży] 

1. Planowana wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy dla obiektu, o którym mowa  

w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, szacuje się w wysokości  1 015 800 kWh. 

2. Zamawiający zalicza się do grupy taryfowej C21 oraz IV grupy przyłączeniowej, będzie nabywał energię elektryczną 

na potrzeby własne jako odbiorca końcowy. 

3. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej określana jest w umowie na 

dystrybucję, zawartej pomiędzy Zamawiającym i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla 

energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej umowy. 

5. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii elektrycznej zakupionej przez Zamawiającego. 

6. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej. 
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7. Zamawiający oświadcza, że wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym dla energii 

elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszej umowy, w tym zgłaszanie grafików handlowych do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego, przechodzą na Wykonawcę. 

8. Dla realizacji umowy konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów: 

a) umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A., 

b) umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawartą pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A., 

c) umowy zawartej przez Wykonawcę a TAURON Dystrybucja S.A., umożliwiającej bilansowanie handlowe 

Zamawiającego przez Wykonawcę. 

§ 3 

[Standardy jakości obsługi] 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi klienta zgodne  

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi do 

tej ustawy. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek 

przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki  

z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 2500) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te 

stawki i jakościowe standardy obsługi. 

3. Wykonawca wyznacza koordynatora do kontaktu z Zamawiającym w osobie: …………………………………………………………. 

tel. ………………….. e-mail ………………………………. Zmiana koordynatora wymaga poinformowania w formie pisemnej. 

§ 4 

[Zasady rozliczeń] 

1. Rozliczenie za dostawę energii elektrycznej odbywać się będzie zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Wartość należności za dostawę energii elektrycznej obliczana będzie w oparciu o ceny jednostkowe netto 

określone przez Wykonawcę w ofercie przetargowej, zgodnie z którą cena jednostkowa netto za 1 kWh wynosi 

……………..….. zł (słownie: …………….…………………….). 

3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym obliczana będzie jako 

iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w § 4 ust. 2.  

Tak obliczona wartość netto za zużytą energię elektryczną będzie powiększona o należny podatek VAT.  

4. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych netto wskazanych w § 4 ust. 2 przez cały okres obowiązywania 

umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 11 ust. 2 lit. f). 

5. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy wynika z jego oferty i wynosi …………… zł brutto (słownie: …………….……….). 

6. Zamawiający zastrzega sobie, iż umowa może być zrealizowana do wartości niższej niż określona w § 4 ust 5. 

7. Ewentualne zmniejszenie planowanego zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 

nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość 

energii elektrycznej według cen określonych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

§ 5 

[Zasady płatności] 

1. Należności za dostawę energii elektrycznej regulowane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę na koniec okresu rozliczeniowego, zawierającej wyszczególnienie 

należności za energię elektryczną w rozbiciu na poszczególne punkty poboru, o których mowa w załączniku do 

niniejszej umowy (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ). 
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2. Należność za dostawę energii elektrycznej regulowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze VAT. 

3. Za termin zapłaty należności uważany będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży pisemną 

reklamację, która winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni. W przypadku 

uznania reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca wystawi niezwłocznie fakturę korygującą  

w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 

5. W przypadku stwierdzenia błędu w pomiarach lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które 

spowodowały zaniżenie bądź zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną, Wykonawca zobowiązany jest 

dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. 

6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności prawidłowo wystawionej i dostarczonej co najmniej na 14 dni 

przed terminem płatności faktury, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 

7. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego. 

§ 6 

[Obowiązki Wykonawcy] 

1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 

a) sprzedaż energii elektrycznej w sposób zapewniający należyte wykonanie warunków umowy sprzedaży, 

b) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w przepisach prawa, 

c) prowadzenie ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń, 

d) niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o wykorzystaniu w 80% kwoty o której mowa w § 4 ust 5. 

e) przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczanej energii elektrycznej, oraz 

sposobu rozliczeń. 

2. W odniesieniu do punktów poboru energii PLTAUD132000044720 i PLTAUD132000044647 wyszczególnionych  

w Załączniku do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy energii elektrycznej do punktów 

poboru w ciągu 48 godzin od momentu uruchomienia przyłączy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego w imieniu Zamawiającego, 

zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej i dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD 

niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

§ 7 

[Obowiązki Zamawiającego] 

Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy:  

a) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

b) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną, 

c) powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości mocy i wielkości zużycia energii elektrycznej, 

d) przekazywanie Wykonawcy wszelkich informacji koniecznych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

§ 8 

[Okres obowiązywania Umowy] 

Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy, począwszy od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2020 r. 

§ 9 

[Warunki rozwiązania umowy] 

1. Każdej ze Stron Umowy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
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2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań  

z niej wynikających. 

3. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga Strona 

pomimo pisemnego wezwania, rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy lub przepisy prawa. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 

[Kary umowne] 

1. Strony postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy upoważnia do naliczania kar 

umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn,  

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 

ust. 5. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 5, za wyjątkiem 

odstąpienia od umowy w okolicznościach przewidzianych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 

naliczone kary umowne nie pokryją szkód poniesionych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy. 

§ 11 

[Zmiany postanowień umowy] 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają obustronnej zgody oraz zachowania formy pisemnej  

z wyłączeniem § 3 ust. 3. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 

a) zmiany danych adresowych i teleadresowych dotyczących stron umowy; 

b) wystąpi zmiana organizacji stron np. zmiana formy działalności gospodarczej, reprezentacji lub siedziby firmy; 

c) konieczności dokonania zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru energii elektrycznej, zmiany ilości 

układów pomiarowych lub wielkości mocy umownej, określonych w Załączniku do niniejszej umowy; 

d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy z wyłączeniem zmiany 

wysokości wynagrodzenia; 

e) zmiany cen jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 2, na skutek zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

wynikających z przepisów prawa w określonym tymi przepisami terminie ich wprowadzenia i obowiązywania. 

W takim wypadku zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian; 

f) zmiany cen jednostkowych, o których mowa w § 4 ust. 2, na skutek zmiany podatku akcyzowego; 

g) innych uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu 

wykonania umowy; 

h) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

i jednocześnie  nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej w umowie; 

i) zmiana Wykonawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2. jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę. 
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§ 12 

[Postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zasady określone w koncesjach. 

2. Ewentualne spory mogące powstać na tle stosowania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane 

polubownie, a w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia poddane zostaną pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – charakterystyka elektroenergetyczna – załącznik do umowy, 

b) Kopia oferty Wykonawcy, 

c) Kopia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Niniejszą umowę zawarto w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

  WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 


