ZP/08/16
załącznik nr 3 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Niniejsza umowa zwana dalej Umową została zawarta w Krakowie w dniu ………………………….
pomiędzy:
Instytutem Odlewnictwa, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakopiańskiej 73, 30-418 Kraków, wpisanym
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa- Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS: 0000109686, NIP: 675-000-00-88, REGON nr 000031331,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
zamiennie zwanymi „Stroną” a łącznie „Stronami”,
po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
oraz z 2016 r. poz. 831, 906 i 1020) i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej.

§1
Postanowienia ogólne
1.

Strony postanawiają, iż dla potrzeb interpretacji Umowy poniższe pojęcia oraz skróty pisane z
dużej litery oznaczają:
1) Energia Elektryczna – energia elektryczna czynna będąca przedmiotem dostawy zgodnie z
warunkami określonymi w Umowie, rozliczana w Punkcie Odbioru;
2) Punkt Odbioru – punkt w sieci dystrybucyjnej, w którym następuje dostarczenie Energii
elektrycznej, określone w Umowie o Świadczenie Usług Dystrybucji, zawartej pomiędzy
Zamawiającym a właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, określone szczegółowo
w opisie zamówienia;
3) OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające
koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, do którego sieci Zamawiający jest przyłączony i
z którym ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji;
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4) Okres Rozliczeniowy – okres od godziny 0.00 pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego do
godziny 24.00 ostatniego dnia tego miesiąca, w którym zgodnie z Umową ma być
dokonywana dostawa Energii Elektrycznej;
5) Siła Wyższa – wystąpienie nagłych okoliczności pozostających poza racjonalną kontrolą
Strony powołującej się na jej wystąpienie, które zaistniały niezależnie od woli Stron w
okolicznościach przez Strony nieprzewidzianych, uniemożliwiające wykonanie Umowy w
całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, za które Strony odpowiedzialności nie
ponoszą i któremu nie można było zapobiec ani przeciwdziałać, przy zachowaniu należytej
staranności Stron. W tym znaczeniu do przejawów Siły Wyższej zalicza się, w szczególności:
klęski żywiołowe (w tym: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan), wprowadzenie aktów
władzy państwowej (w tym:, stan wojenny, stan wyjątkowy itd.), działania wojenne, akty
sabotażu, strajki powszechne (za wyjątkiem strajków u Stron) lub inne niepokoje społeczne, w
tym publiczne demonstracje;
6) Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji – odrębna umowa o świadczenie na rzecz
Zamawiającego usług dystrybucji w zakresie dostawy energii elektrycznej, zawarta przez
Zamawiającego z OSD, o którym mowa w § 1 pkt 3) Umowy;
7) Bilansowanie Handlowe – zgłaszanie do OSP przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie
handlowe do realizacji umowy dostawy energii elektrycznej oraz uczestnictwa w procesie
rozliczeń z OSP niezbilansowania wynikającego z różnicy pomiędzy ilością energii z przyjętej
do realizacji umowy dostawy oraz rzeczywistą ilością energii elektrycznej wyznaczoną na
podstawie pomiarów lub algorytmów agregacji wyliczoną na podstawie wskazań ilości Energii
Elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej OSD, potwierdzonych przez OSD.
2. Pojęcia niezdefiniowane w § 1 ust.1 Umowy, Strony rozumieć będą zgodnie z definicjami
ustalonymi w ustawie Prawo energetyczne i w aktach wykonawczych do tej ustawy.
3. Podstawą do ustalenia warunków Umowy są:
1) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r.
poz. 1059 z późn.zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 906 i 1020);
4) Koncesja Wykonawcy na obrót Energią Elektryczną nr ……………. z dnia ……….
wydana przez …………………………………….;
5) umowa o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD;
6) Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD.
4. Strony oświadczają, że wymienione w treści powyższej posiadane przez nie koncesje oraz
umowy, których są stronami są ważne i umożliwiają zawarcie Umowy.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych z dostawą Energii
Elektrycznej do Instytutu Odlewnictwa w Krakowie. Szczegółowy opis zamówienia zawarty
jest w załączniku A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), która wraz z
ofertą Wykonawcy stanowi integralną część Umowy.
2. Wykaz Punktów Odbioru Energii Elektrycznej stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
3. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji Energii Elektrycznej.
4. Dostawa Energii Elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.
5. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości i
obiektów, do których ma być dostarczana Energia Elektryczna na podstawie Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dostawy Energii Elektrycznej do Punktów Odbioru na potrzeby oświetlenia nieruchomości
(placów i dróg wewnętrznych) i wszystkich obiektów Zamawiającego;
2) przeniesienia na Zamawiającego Energii Elektrycznej w Punktach Odbioru;
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3) zgłoszenia niniejszej Umowy do OSP i OSD;
4) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych
Energii Elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w Punktach Odbioru;
5) zawiadomienia Zamawiającego o zmianie koncesji na prowadzenie działalności
w zakresie obrotu energią elektryczną w sposób powodujący ograniczenia w możliwości
realizacji przez Wykonawcę postanowień Umowy oraz o przypadku cofnięcia tej koncesji.
7. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) pobierania Energii Elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
Umowy;
2) terminowego regulowania należności za Energię Elektryczną;
3) zawiadomienia Wykonawcy o zmianie wielkości mocy i związanego z tym wzroście lub
zmniejszeniu zapotrzebowania na Energię Elektryczną;
4) zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze bądź o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług
Dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD.
8. Energia Elektryczna zamawiana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy
końcowego, co oznacza że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w
rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.
9. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych stanowiących
podstawę do rozliczeń za dostarczoną Energię Elektryczną.
§3
Standardy jakościowe. Bilansowanie Handlowe
1. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy na swój koszt pełni funkcję podmiotu
odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe dla Energii Elektrycznej dostarczonej do
obiektów Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi do tej
ustawy.
§4
Cena energii elektrycznej
1. Cena energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi - zgodnie z ofertą
Wykonawcy – taryfa B23 - za 1 MWh………….. złotych netto powiększona o podatek VAT wg
obowiązującej stawki, tj. taryfa B23 – za 1 MWh ………….. złotych brutto.
2. Całkowita wartość energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi:
3000 MWh x ……….. złotych za 1 MWh netto = …………… złotych netto powiększona o
podatek VAT wg obowiązującej stawki wynosi …………. złotych brutto.
3. Cena określona w ust.1 ulegnie zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT i podatku akcyzowego.
4. Cena określona w ust.1 obowiązuje także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci
elektroenergetycznej OSD w trakcie obowiązywania Umowy.
§5
Rozliczenia i płatności
1. Rozliczenia za pobraną Energię Elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem
rozliczeniowym OSD, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.
2. Podstawą dla rozliczeń jest wystawiona przez Wykonawcę faktura.
3. Należność Wykonawcy za Energię Elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie
indywidualnie dla Punktów Odbioru jako iloczyn ilości dostarczonej Energii Elektrycznej
ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach
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pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej Energii Elektrycznej określonej w § 4 ust.1
Umowy.
Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą na podstawie odczytów
rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez OSD zgodnie z
okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14
dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od OSD. Do każdej
faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości Energii Elektrycznej pobranej w
Punktach Odbioru oraz wysokości należności z tego tytułu.
Należności wynikające z faktury będą płatne w terminie …….. dni, licząc od daty prawidłowo
wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
W celu umożliwienia terminowej zapłaty należności Wykonawcy prześle Zamawiającemu
fakturę w dniu wystawienia na faks oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail. Niezależnie
od powyższego Wykonawca prześle Zamawiającemu fakturę w wersji papierowej, z
zachowaniem postanowień § 12 Umowy.
W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną energię
Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur.
W przypadku nie dotrzymania płatności faktur Wykonawca ma prawo do naliczenia
Zamawiającemu odsetek ustawowych za opóźnienie.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury
Zamawiający złoży pisemną reklamację, załączając sporną fakturę. Reklamacja powinna być
rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Reklamacja nie
zwalnia Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczoną Energię
Elektryczną.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT.
§6
Okres obowiązywania umowy. Rozwiązanie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2019 r.
jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego Punktu Odbioru energii elektrycznej nie
wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów dostawy energii
elektrycznej a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany wykonawcy i
podpisaniu nowej umowy dostawy.
2. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy. Powyższy tryb odstąpienia od umowy nie wyklucza odstąpienia od
umowy w trybie regulowanym ustawowo przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Zmiany w trakcie obowiązywania Umowy polegające na utworzeniu nowego Punktu Odbioru
lub przyrost mocy dla dotychczasowego Punktu Odbioru zostaną wprowadzone poprzez
zmianę załącznika do Umowy i nie wymagają renegocjowania warunków umowy. Zmiana w
tym zakresie nie stanowi zmiany warunków Umowy.
4. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym na
podstawie oświadczenia skierowanego do Wykonawcy na piśmie pod rygorem nieważności, w
przypadku, gdy:
1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
Wykonawcy;
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2) ulegnie zmianie koncesja Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie obrotu
energią elektryczną w sposób ograniczający wykonanie postanowień Umowy lub w
przypadku cofnięcia tej koncesji.
5. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
po złożeniu w formie pisemnej oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy.
6. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony
wszelkich zobowiązań z niej wynikających do daty rozwiązania Umowy.
§7
Odpowiedzialność Stron. Kary umowne
1. Każda ze Stron zobowiązana jest wobec drugiej Strony do naprawienia szkody wynikłej z
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi
odpowiedzialności. W szczególności Strona nie jest zobowiązana do naprawienia szkody,
jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem działania Siły
Wyższej lub osoby trzeciej, za którą Strona nie ponosi odpowiedzialności.
2. Nie stanowią naruszenia warunków Umowy przerwy lub ograniczenia w dostarczaniu energii
elektrycznej wprowadzone na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej we
wskazanych poniżej trybach i wysokościach:
1) z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust 2 Umowy;
2) z tytułu niezachowania standardów jakościowych obsługi, o których mowa w § 3 ust.2 – w
wysokości 2000 zł, za każdy przypadek.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej z należnej zapłaty. W przypadku gdy
całkowite potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar
umownych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty, na
rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu.
5. Odpowiedzialność oparta o instytucję kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia
przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną wysokość kary
umownej, do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§8
Klauzula Siły Wyższej
1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony, za ewentualne
uchybienia w wykonaniu postanowień Umowy, w sytuacji, gdy będą one spowodowane
przyczynami obiektywnie niezależnymi , których zaistnienia nie można było uniknąć nawet w
przypadku zachowania przez daną Stronę należytej staranności, stanowiącymi przypadki Siły
Wyższej.
2. Strona nie może skutecznie powoływać się wobec drugiej Strony na okoliczność Siły Wyższej,
jeżeli o przypadkach wystąpienia Siły Wyższej nie poinformowała drugiej Strony niezwłocznie,
a nie później niż w terminie 7 dni, od dnia w którym powzięła wiadomość o jej zaistnieniu.
Jeżeli to będzie wówczas możliwe przedstawi oszacowanie jak długo nie będzie w stanie
wypełniać obowiązków wynikających z Umowy z powodu Siły Wyższej, a także podejmie
działania w celu ograniczenia skutków Siły Wyższej.
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§9
Klauzula Salwatoryjna
3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa
nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i
skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób
oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, umowa nie zostałaby
zawarta.
4. W sytuacji, o której mowa w treści powyższej, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do
umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i
ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych
lub bezskutecznych.
§ 10
Klauzula poufności
1. Strony są zobowiązane do nieprzekazywania osobom trzecim, publikowania oraz ujawniania
w jakikolwiek inny sposób informacji technicznych i handlowych a także innych informacji,
jeżeli Strona je przekazująca zastrzegła w formie pisemnej, iż mają charakter poufny, w całym
okresie obowiązywania Umowy oraz do jednego roku po jej rozwiązaniu.
2. Strona nie naruszy postanowień ust.1 jeżeli ujawni informacje za zgodą drugiej Strony
wyrażoną na piśmie lub informacje takie są powszechnie znane w domenie publicznej lub są
informacjami, których ujawnienie jest wymagane na podstawie przepisów obowiązującego
prawa.
3. Strony podejmą wszelkie niezbędne środki w celu dochowania postanowień ust. 1 i 2 przez
ich pracowników i ewentualnych podwykonawców.
§ 11
Sposób komunikowania się pomiędzy Stronami
1. Wszelkie powiadomienia oraz inna korespondencja związana z realizacją Umowy winna być
kierowana na piśmie na adresy do doręczeń Stron, którymi na dzień zawarcia Umowy są:
1) dla Zamawiającego: Instytut Odlewnictwa, 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 73;
2) dla Wykonawcy: …………………………………………………………………..
2. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, Strony będą zobowiązane poinformować o tym
drugą Stronę, pod rygorem uznania za skutecznie doręczenia korespondencji, wysłanej na
ostatni prawidłowo wskazany przez Stronę adres do doręczeń.
3. Strony dla ważności korespondencji przyjmują doręczenie jej osobiście w siedzibie Stron,
pocztą kurierską lub listem poleconym.
4. Korespondencja będzie uważana za skutecznie doręczoną w terminach: przy doręczeniu
osobistym – w dniu doręczenia, przez pocztę kurierską – w dniu poświadczenia odbioru
przesyłki doręczonej przez posłańca poczty kurierskiej, przesyłką poleconą – w dniu
poświadczenia jej odbioru lub w dniu jej pierwszego awizo.
5. Dla utrzymania bieżących kontaktów pomiędzy Stronami, każda z nich wyznacza swojego
przedstawiciela, w osobach:
1) ze strony Zamawiającego: ………………………tel. ………..e-mail:………………..
2) ze strony Wykonawcy: ………………………..tel…………e-mail:………………..
6. Bieżąca aktualizacja danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy. O aktualizacji Strony
powiadomią siebie nawzajem w formie pisemnej, z zachowaniem zasad przyjętych dla
korespondencji.
7. Reprezentanci Stron, o których mowa w ust.5 nie mają prawa zmieniania, rozwiązywania lub
wypowiedzenia Umowy, ani też rozporządzania prawami w imieniu którejkolwiek ze Stron
Umowy.
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§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
szczególności przepisy aktów prawnych i dokumentów powołanych w § 1 ust.3 Umowy.
2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności wobec Zamawiającego wynikające z Umowy nie mogą
być przenoszone na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zmawiającego (zakaz
cesji).
4. W przypadku sporu dotyczącego realizacji Umowy, Stroną dołożą starań w celu rozwiązania
sporu w drodze negocjacji w terminie 30 dni, licząc od daty zaistnienia sporu, a w razie nie
rozstrzygnięcia sporu w podany sposób, poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego miejscowo lub rzeczowo dla siedziby Zamawiającego, chyba że
przedmiot sporu wskazuje w tym zakresie na właściwość Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
6. Wszystkie załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.

Podpisy Stron

7

