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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
UMOWA NR 272/…../TOM/13 

Istotne Warunki Umowy 

 

Zawarta w dniu ……………………. roku w Milanówku  

 
pomiędzy 
 
Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 
Regon Gminy 013269150, NIP 5291799245,  
reprezentowaną przez: 
 
mgr Jerzego Wysockiego – Burmistrza Miasta Milanówka 
 
zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 
 
a 
 
………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu 
             (Imię i nazwisko)                                             

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 
Polskiej prowadzonej pod firmą ………………..………………........   z siedzibą w  
                                                                                                   (pełna nazwa firmy)                                               
rozumieniu przepisów art.28b ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2004r Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)  w …………………………………………. 
ul……………………….., NIP…………….., REGON …………………………………….. 
   (miejscowość i kod pocztowy) 
 
lub 
 
Firmą „………………………..” prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ………… z siedzibą w 
rozumieniu przepisów art.28b ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2004r Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) w ……………………………………….. ul. 
……………………, NIP…………………….,  
            (miejscowość i kod pocztowy) 

REGON ………………………..  
 
reprezentowaną przez: 
 

…………………….. -   ………………………………… 
(Imię i nazwisko)                                (stanowisko) 

 
zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 
 
Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w drodze 
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/23/TOM/13, zgodnie z art. 39-46 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 
2010 r Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).   
Obie strony zgodnie oświadczają, że zawierają umowę następującej treści: 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu, a Wykonawca zobowiązuje się do 
sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych 
obiektów usytuowanych w granicach administracyjnych miasta Milanówka dla 
punktów poboru określonych w SIWZ,  w ramach zadania „……………………………” 

zwane dalej „przedmiotem umowy”. 
2. Szczegółowy zakres dostawy będący przedmiotem umowy określają: 

1) Opis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
2) Oferta Wykonawcy z dnia…………; 

3. Dostarczony towar powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 
1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. 1059 j.t.) oraz 
wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

4. Planowaną wysokość zużycia energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy 
dla poszczególnych punktów poboru określanych w SIWZ szacuje się łącznie w 
wysokości około 1 747 MWh. 

5. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, 
przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej 
umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i odpowiednie środki 
techniczne potrzebne do realizacji niniejszej umowy, w tym koncesję nr …………… 
na …………………………….. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
 

§ 2 
MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ZMIAN W ZAWARTEJ UMOWIE 

 
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w 
następujących przypadkach: 
1) w przypadku zmiany przez Ustawodawcę przepisów prawa związanych z zawartą 

umową – Zamawiający umożliwia dokonanie zmiany zawartej umowy tylko  w 
zakresie dotyczącym przedmiotu umowy i wynikającym wprost z 
nowelizowanych przepisów prawa. 

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 Sprzedawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

3) Zmiany ilości punktów poboru energii wskazanych w specyfikacji 
4) Zmiany taryfy rozliczeniowej punktów poboru energii wskazanych w 

specyfikacji. W przypadku zmiany taryfy rozliczeniowej w danym punkcie 
poboru energii elektrycznej w trakcie obowiązywania umowy, dotychczasowa 
cena jednostkowa energii elektrycznej dla tego punktu nie ulegnie zmianie. 

5) Zmiany nazwy punktu poboru energii elektrycznej wskazanego w 
specyfikacji. 

2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę zawartej umowy Strony  
zobowiązane są informować pisemnie. 
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§ 3 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie do ………….. do ……………….... 
2. Zamawiający dopuszcza późniejszy termin rozpoczęcia realizacji dostawy,  

ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe. W sytuacji,  gdy do 
zawarcia umowy dojdzie po 01.10.2013 r., wówczas termin realizacji przedmiotu 
umowy rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy i kończy się 30.09.2014r. 

 

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY  
 
1. Ogólną wartość dostarczonej energii elektrycznej ustala się na kwotę brutto 

………………………. zł. (słownie: ……………………..……. zł), w tym podatek VAT 
…....% tj. ………………. zł, cena netto …………………zł (słownie: 
………………………………………………. zł), zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych 
energii elektrycznej netto, określonych w ofercie przetargowej, która wynosi: 

w strefie całodobowej: 
a. dla Taryfy C11o:    ………………………… zł / MWh 

 
w strefie całodobowej, w szczycie, w dzień,: 

b. dla Taryfy C11 :       ………………………… zł / MWh 
c. dla Taryfy C12a :     ………………………… zł / MWh 
d. dla Taryfy C21:         ………………………… zł / MWh 
e. dla Taryfy R:             ………………………… zł / MWh 

  
           w strefie po za szczytem,  noc: 

a. dla Taryfy C12a :     ………………………… zł / MWh 
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy. 
4. Wszystkie czynniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę w ofercie nie będą 

podlegały zmianom w trakcie realizacji zamówienia. 
5. Gmina Milanówek będzie uiszczała należności za zużytą energię elektryczną 

dostarczaną na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz do obiektów administrowanych 
przez Urząd Miasta Milanówka we wszystkich taryfach do wysokości ……………….. 
zł (słownie……………………zł). 

6. Pozostałe należności wynikające z zawartej umowy będą uiszczane przez jednostki 
organizacyjne, które objęte są niniejszą umową. 

  

§ 5 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

prawidłowo wystawionych faktur za faktycznie zużytą energię elektryczną. 
2. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.  
3. Faktury będą wystawiane na Gminę Milanówek oraz osobno na pozostałe jednostki 

budżetowe wymienione w SIWZ. 
4. W przypadku konieczności wynikłych z przepisów prawa, istnieje możliwość zmiany 

nazwy odbiorcy usługi na fakturze VAT, przy czym płatnikiem faktur pozostaje 
Gmina i jednostki budżetowe wymienione w SIWZ. 

5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie w ciągu 30 dni od daty jej 
otrzymania przez Zamawiającego, przelewem bankowym z konta Zamawiającego na 
konto Wykonawcy podane w fakturze. 
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6. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 
jak również jednostek organizacyjnych. 

 
§6 

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) posiadania generalnej umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego. 

2) przyjmowania od Zamawiającego i rozpatrywanie maksymalnie w ciągu 1 
miesiąca zgłoszeń i reklamacji, dotyczących dostarczonej energii elektrycznej 
przesyłanych pocztą elektroniczna na adres ………….., bądź na numer fax ……. 

 
§ 7 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
 
1. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego 

rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z 
umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową na 
drodze bezpośrednich negocjacji 

2. Jeśli po trzydziestu dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i 
Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron 
może skierować sprawę do sądu powszechnego. 

3. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
ze względu na siedzibę Zamawiającego 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty,  na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający 
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie 
adresu lub numeru telefonu i faxu. 

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma 
dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na 
osoby trzecie bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

6. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i 
Prawo energetyczne. 

7. Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z których  
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA 

 

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

 

Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


