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Załącznik nr 2 do umowy 

 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE POSTĘPOWANIA NA SPRZEDAŻ ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINNYCH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  

SP. Z O.O. 

 

W umowie zostaną dodatkowo zawarte standardowe zapisy Wykonawcy stosowane podczas 

świadczenia dostaw i sprzedaży energii elektrycznej. 

 

 

Zamawiający 

 

………………………………….. (NIP ….………………) z siedzibą w ……………..…… przy ul. 

………………….,                     .…–……      …………………………,     

reprezentowanym przez:  

…………………………………..– ………………………….. 

 

Wykonawca 

 

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

 

W dalszej treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również: Stroną lub 

Stronami.  

 

Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego na 

dostawy i usługi o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego 431.000 euro. Wyżej 

wymienione zamówienie udzielone było w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Gminne Wodociągi  

i Kanalizacje Sp. z o.o. w Skarszewach.  

 

 

Postanowienia wstępne: 

 

1. Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi, 

które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy. 

2) Ustawa z dnia 23. kwietnia 1964r.- Kodeks Cywilny  
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3) Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr ___________________ z dnia 

________________ r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

4) Aktualne (ważne w okresie obowiązywania umowy sprzedaży) Generalne Umowy 

Dystrybucyjne zawarte pomiędzy Wykonawcą, a OSD dla obiektów określonych  w 

Załączniku nr 1 do umowy. 

5) Zamawiający oświadcza, iż nie jest Przedsiębiorstwem Energetycznym w rozumieniu 

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne. 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą wyłącznie na podstawie 

danych o zużyciu energii elektrycznej udostępnionych wykonawcy przez OSD za dany 

okres rozliczeniowy. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur na podstawie zużyć 

szacunkowych sporządzonych przez wykonawcę. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,  

w okolicznościach związanych: 

a) z rezygnacją przez Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku 

nr 1 do SIWZ w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu 

właścicielowi, w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu oraz zaistnienia 

przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury 

zmiany sprzedawcy. 

b) związanych ze zwiększeniem przez Zamawiającego ilości punktów poboru energii 

wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ, w wielkości nie większej niż 10%. 

Rozliczenie dodatkowych punktów będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej 

części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej.   

 

Cena umowna: 

 

1. Cena oferty obejmuje koszty sprzedaży energii elektrycznej. W wyniku nieuwzględnienia 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia, Wykonawca ponosić 

będzie skutki błędów w ofercie.   

2. Ceny zawarte w Formularzu oferty o którym mowa powyżej muszą być wyrażone                 

w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Termin realizacji: 

 

1. Zamówienie obejmuje sprzedaż energii w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 

 

 


