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Projekt umowy
Załącznik nr 9 do SIWZ
UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
nr

W dniu ……………… r. w Nowej Suchej pomiędzy:
GMINĄ NOWA SUCHA, NIP: 837–16-93-792, REGON: 750148377, z siedzibą w NOWEJ
SUCHEJ, 96-513 Nowa Sucha 59A reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Pana Macieja Mońkę
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Agaty Żywickiej
zwanym dalej Zamawiającym
a
................................................................ z siedzibą w ............................................................. wpisanym
w dniu .......................... do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
..............................................Wydział ......................... Gospodarczy Rejestrowy *wpisaną/ym w dniu
.......................... do KRS
............................................... pod nr ................................,
REGON………………….
NIP
.....................................
Urząd
Skarbowy
................................................,
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
W treści Umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również: Stroną lub Stronami.
Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29-01-2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze. zm.).
Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne.

§1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze
sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawieranej w jego
imieniu przez Wykonawcę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na podstawie Pełnomocnictwa
stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do
……………………………………………………. (zwanego dalej OSD). Warunki świadczenia
usług dystrybucji określa umowa dystrybucyjna zawarta z OSD.
4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do
których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. Wykaz
obiektów stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i złożona oferta
stanowią integralna część niniejszej umowy w kolejności: 1. SIWZ z załącznikami, 2.
Oferta Wykonawcy.
§2
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Postanowienia wstępne
Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są:
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej
Umowy,
2. Ustawa z dnia 23. kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.,
zwanej dalej „Kodeks Cywilny”)
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
ze. zm.).
4. Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr …………………… z dnia
……………r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
5. Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD,
6. Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD,
7. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD wraz z częściami szczegółowymi,
8. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wraz z częściami szczegółowymi,
9. Zamawiający oświadcza, iż nie jest Przedsiębiorstwem Energetycznym w rozumieniu Ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625
z późn. zm.)
§3
Zobowiązania Stron
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w
załączniku nr 1,
b) dostarczania energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy,
c) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiaroworozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych
punktach poboru,
d) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,
e) zachowania standardów jakościowych określonych w Umowie zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy;
b) terminowego regulowania należności za energię elektryczną
c) wnoszenia opłaty za dodatkowe usługi lub czynności wykonywane przez Wykonawcę
wykonywane na pisemny wniosek Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w imieniu Zamawiającego wszystkich czynności
związanych z wypowiedzeniem aktualnych kompleksowych umów na świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej i doprowadzenia do zawarcia przez Zamawiającego umowy na
świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD na warunkach określonych w
Pełnomocnictwie.
4. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy
Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie.
5. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących
podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.
§4
Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe.
1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Operatora Handlowego i Podmiotu
Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów
Zamawiającego.
2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z
bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na
energię elektryczną do OSD oraz OSP.
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3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów
Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w
systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD.
5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi
przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w
wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami
do ww. ustawy.
§5
Ceny jednostkowe energii elektrycznej
1. Ceny jednostkowe energii elektrycznej za jedną kWh w okresie od …………... r. do
…………... r. wynosi:
1.1. Obiekty typu oświetlenie uliczne:
Całodobowo:
Cena netto:………………………….
Cena brutto : ……………………….
1.2. Obiekty typu budynki administracji publicznej, szkoły, przepompownie, suw-y itp.
Całodobowo:
Cena netto:………………………….
Cena brutto : ……………………….
1.3. Obiekt – budynek „Ośrodka Zdrowia”
Taryfa szczytowa:
Cena netto:………………………….
Podatek VAT: ................................
Cena brutto : ……………………….
Taryfa pozaszczytowa:
Cena netto:………………………….
Podatek VAT: ..................................
Cena brutto : ……………………….
2. Za pobraną energię elektryczną Zamawiający za Poszczególne punkty poboru będzie
rozliczany wg cen jednostkowych wymienionych w ust. 1.
3. Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT oraz podatku akcyzowego.
4. Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci
elektroenergetycznej OSD, z zastrzeżeniem że nowo przyłączane obiekty będą w grupach
taryfowych C11 lub C12a.
§ 5a

Wartość umowy:
- netto - .................................................... zł
- podatek VAT - ......................... zł (wg stawki - ....%)
- brutto - .............................................. zł
§6
Rozliczenia i Płatności
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1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym
stosowanym przez OSD.
2. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej pobranej
w poszczególnych obiektach oraz wysokości należności z tego tytułu.
3. W przypadku braku danych z urządzeń pomiarowych układu pomiarowo-rozliczeniowego
wskazanego w Umowie o Świadczenie Usług Dystrybucji pomiędzy Klientem a OSD z przyczyn
niezależnych od Sprzedającego, rozliczenie dokonane zostanie w oparciu o prognozowane zużycie
energii elektrycznej. Podstawą prognozy będzie średnio dobowe zużycie z poprzedniego okresu
rozliczeniowego.
4. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie
poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie
układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.
5. Jeżeli błędy wskazane w ust. 3 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną
energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur.
6. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na
koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, przy czym termin płatności faktury
rozliczeniowej przypada nie wcześniej niż na 20 dzień miesiąca kalendarzowego po ostatnim dniu
okresu rozliczeniowego. Faktury wystawiane są na Gminę Nowa Sucha.
7. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego
odsetkami ustawowymi.
9. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie
zobowiązania - płatności należy dokonać nie później, niż w czternastym dniu roboczym od daty
otrzymania faktury.
10. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie
powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.

1.

2.
3.
4.

§7
Wstrzymanie sprzedaży energii
Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za
pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo
uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym
dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania
sprzedaży energii elektrycznej.
Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii
elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy.
Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na
wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną
oraz innych należności związanych z dostarczaniem tej energii.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży
energii elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy i obowiązujących
przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.

§8
Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy
1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.04.2016 r., nie
wcześniej jednak niż z dniem pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy.
2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.04.2016 r.
do dnia 31.03.2016 r.
3. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy na inny
podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest
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4.
5.
6.
7.

1
2
3
4

energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.
Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy
druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy.
Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony
wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku nr 1 w
przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku
zamknięcia lub likwidacji obiektu.
W razie zaistnienia istotnej zmiany 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.
§9
Podwykonawcy
Wykonawca wykona własnymi siłami następujące części zamówienia, stanowiące przedmiot
Umowy: …… ……………….……. ………………… a Podwykonawcom powierzy wykonanie
następujących
czynności
stanowiących
przedmiot
Umowy:
………………………………………………………
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania dostaw kruszywa
drogowego, stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona
poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
a)
termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
b)
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio:,
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c)
wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich dostawy, usługi będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na
podstawie odbiorów częściowych dostaw wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę,
d)
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
e)
okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
f)
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i
sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób,
którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,
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g)

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji
Umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, usługi,
wraz z zestawieniem ich ilości i wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w
Ofercie Wykonawcy, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego,
jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie
zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia
projektu na zasadach określonych w pkt. 7.
Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, w szczególności w następujących przypadkach:
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych
w pkt. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o
podwykonawstwo, o których mowa w pkt. 4 lit..f).
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt. 7,
c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której
wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z
zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez
………. (podmiot trzeci), na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu,
d)
zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy przez Zamawiającego,
f) gdy termin realizacji dostaw określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową
dla tych dostaw
g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane dostawy,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie Umowy.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie określonym w pkt. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, usługi lub
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
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7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, usługi,
w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt. 9.
Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, usługi, będzie uważana za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 pkt. 1, oraz Umów o
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z
podwykonawstwo odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o
działalności gospodarczej Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument
właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt. 7 – 13.
Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt. 17,
stosuje się zasady określone w pkt. 7 – 13.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa,
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie
usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

§ 10
Kary umowne
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień zwłoki,
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b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.
c) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom 0,1% wynagrodzenia brutto wymienionego w §3 ust. 1 niniejszej
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto wymienionego w §3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wymienionego w §3 ust. 1 niniejszej
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 %
wynagrodzenia brutto, wymienionego w §3 ust. 1 niniejszej umowy.
2.Roszczenia o zapłatę kar umownych ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia stają się
wymagalne:
1) za pierwszy dzień opóźnienia – w tym dniu
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – w każdym z tych dni.
3.Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych do pełnej wysokości ustalonego
wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją powstałych szkód, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

1.
2.
3.
4.

§ 11
Postanowienia końcowe
Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Zamawiającego z OSD umowy
dystrybucyjnej, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie załączonego do
niniejszej Umowy pełnomocnictwa.
Jeżeli Zamawiający jest już stroną samodzielnej umowy dystrybucyjnej, Wykonawca zobowiązuje
się do wnioskowania w imieniu Zamawiającego o zmianę parametrów dystrybucji energii
elektrycznej dla poszczególnych obiektów Zamawiającego, zgodnie z załączonym do Umowy
pełnomocnictwem.
W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny oraz Prawo
energetyczne wraz z aktami wykonawczymi.
W przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących ulegają automatycznie zmianie
postanowienia niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, wszelkie inne zmiany
Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12
1. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wykonawcy i
dwa dla Zamawiającego.
2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
- Załącznik nr 1 - Lista obiektów Zamawiającego objętych umową
- Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo;
Zamawiający

Wykonawca
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