POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

UMOWA /wzór/
Nr ______________.2020, zwana dalej Umową,
zawarta w dniu __________________ r. w Nowym Targu pomiędzy:
Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława
Wstydliwego 14, NIP 7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy
Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,
zwanym dalej Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym
Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:
_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,
a
____________________,

NIP

____________________,

zwanym

dalej

Sprzedawcą

reprezentowanym przez: ____________________________________ ,
o następującej treści:
Przedmiot Umowy
§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w roku 2021 energii elektrycznej do siedmiu sygnalizacji świetlnych określonych w dokumencie pn. dane dotyczące poszczególnych punktów poborów energii elektrycznej, stanowiącym załącznik do Umowy. Dokument wskazany
w zdaniu poprzednim określa również prognozowane zużycie energii dla poszczególnych sygnalizacji świetlnych.
2. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
należącej do Tauron Dystrybucja S.A. (zwanej dalej OSD). Warunki świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucyjna zawarta z OSD.
3. Sprzedawana Zamawiającemu energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.833 ze zm.), rozporządzeniami przepisów wykonawczych wydanych
na jej podstawie innymi obowiązującymi aktami oraz polskimi normami.
4. Rzeczywista ilość dostarczonej energii elektrycznej będzie zależna od potrzeb Zamawiającego.
5. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawieranej przez
Zamawiającego bezpośrednio z OSD.
Termin realizacji
§ 2.
1. Umowa zostaje zawarta na czas od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2. Termin realizacji zamówienia:
1) rozpoczęcie: 01 stycznia 2021 r.
2) zakończenie: 31 grudnia 2021 r.
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3. Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy, którą z upoważnienia Zamawiającemu przeprowadzi Sprzedawca w terminie do 31 grudnia 2020 r.
Wynagrodzenie i warunki płatności
§ 3.
1. Rozliczenie za wykonane dostawy objęte niniejszą umową będzie dokonywane w oparciu o
ceny jednostkowe netto niezmienne w czasie obowiązywania niniejszej umowy:
1) dla taryfy C11 – ….. zł/kWh,
2) dla taryfy C12a:
a) strefa szczytowa – ….. zł/kWh
b) strefa pozaszczytowa – ….. zł/kWh
2. Należna stawka VAT dla przedmiotu umowy wynosi …% i będzie doliczana do należnego
wynagrodzenia Sprzedawcy.
3. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust.1 zawierają wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, w
szczególności:
1) koszty, o których mowa w § 6 ust.3 Umowy;
2) koszty dysponowania siecią, o której mowa w § 6 ust.1 Umowy;
3) wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Odbiorcę.
4. Szacunkowa wartość zobowiązania w okresie realizacji Umowy nie przekroczy kwoty ______ zł brutto.
5. Sprzedawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie w przypadku
sprzedaży Zamawiającemu w okresie obowiązywania Umowy energii elektrycznej o wartości mniejszej od wskazanej w ust. 4. Jednocześnie Strony ustalają, iż Zamawiający zobowiązany jest do sprzedaży energii powyżej szacunkowej wartości wskazanej w ust. 4 na
zasadach określonych Umową.
§ 4.
1. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana
będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii
elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w
układach pomiarowo- rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej określonych
w § 3 ust. 1 Umowy.
2. Do należności obliczonej zgodnie z ust.1 Sprzedawca dolicza podatek VAT.
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3. Odczyty

rozliczeniowe

układów

pomiarowo

–

rozliczeniowych

i

rozliczenia

kosztów

sprzedanej energii odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez
OSD.
4. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej,
zgodnie ze wskazaniami układów pomiarowych, w oparciu o wystawione przez Sprzedawcę
faktury, które Sprzedawca będzie przesyłał za pomocą poczty elektronicznej na adres
Zamawiającego: pzd@nowotarski.pl. Wyklucza się stosowanie rat planowych i faktur
prognoz.
5. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się
będzie według jednego, wspólnego z OSD, układu pomiarowo- rozliczeniowego.
6. Nie przewiduje się zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z tytułu
sprzedaży energii elektrycznej przez podmiot inny niż podmiot świadczący dystrybucji oraz
przez dwa odrębne podmioty.
7. Na wystawionej fakturze Sprzedawca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie zobowiązany jest
wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z podaniem jego
adresu.
8. Należność Sprzedawcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany na
fakturze rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego. Zapłata należności na
rzecz

Sprzedawcy

nastąpi

przy

zachowaniu

procedury

podzielnej

płatności

VAT

obowiązującej u Zamawiającego zgodnie z regułami przez niego przyjętymi. Termin
płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego
nastąpi w wyżej wymienionym terminie.
9. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Sprzedawcy, określającej termin
zapłaty odmiennie niż w ust. bezpośrednio wyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty
faktury określonego jak w ust. bezpośrednio wyżej.
10. Strony wykluczają możliwość rozliczania Umowy w sposób odmienny od wskazanego
w niniejszym paragrafie.
Oświadczenia i zobowiązania Zamawiającego
§5
1. Zamawiający jest odbiorcą końcowym, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne.
2. Zakupu energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem Zamawiający dokonuje na
własny użytek.
3. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do
których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie Umowy, określonych w dokumencie pn. dane dotyczące poszczególnych punktów poborów energii elektrycznej, stanowiącym załącznik do Umowy.
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4. Zamawiający udostępni Sprzedawcy wszelkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
5. Zamawiający oświadcza, że usługi dystrybucji energii elektrycznej są i będą świadczone na
podstawie odrębnych umów/umowy przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się poinformować o rozwiązaniu umowy/umów Sprzedawcę w
formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu
umowy/umów o świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem odstąpienia od niniejszej
umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającemu.
Oświadczenia i zobowiązania Sprzedawcy
§6
1. Sprzedawca oświadcza, że:
1) będzie w całym okresie realizacji Umowy dysponował siecią dystrybucyjną elektroenergetyczną, którą dostarczana będzie energia elektryczna objęta niniejszym zamówieniem;
2) posiada koncesję na obrót energią elektryczną z dnia__________ nr ________.
2. W przypadku utraty możliwości dysponowania siecią dystrybucyjną, o której mowa w ust.1
pkt 1 lub koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Sprzedawca zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu powzięcia o
tym wiadomości, pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od
Sprzedawcy.
3. Sprzedawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia we własnym zakresie i na
własny koszt do:
1) pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszego zamówienia;
2) bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia lub wskazań układów pomiarowych; dokonania w imieniu
Zamawiającego zmiany sprzedawcy; bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat
wynikających z różnicy zużycia energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w
danym okresie rozliczeniowym;
3) przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych procedur umożliwiających zakup energii elektrycznej w terminie określonym w § 2 Umowy.
4. Sprzedawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych
z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na energię elektryczną do OSD oraz Operatora Systemu Przesyłowego.
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Odstąpienie od Umowy
§ 7.
1. 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.
2. W przypadkach, o których mowa

w ust. 1, Sprzedawca może żądać wyłącznie

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Sprzedawcy nie przysługuje
odszkodowanie w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.
3. W przypadku gdy Zamawiający poweźmie wiadomość, że Sprzedawca utracił możliwość
dysponowania siecią dystrybucyjną elektroenergetyczną, o której mowa w § 6 ust.1 pkt 1
Umowy lub koncesji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy, a Sprzedawca nie
poinformuje Zamawiającego o tym w trybie wskazanym w tym przepisie, Umowa ulega
rozwiązaniu z dniem utraty możliwości dysponowania tą siecią z przyczyn zależnych od
Sprzedawcy.
4. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się przez Sprzedawcę z
jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy z przyczyny, za którą Sprzedawca
ponosi odpowiedzialność, a w szczególności w przypadku zawinionego nierealizowania
przez Sprzedawcę, a także wadliwego realizowania przez Sprzedawcę, któregoś z
obowiązków objętych Umową, Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu
przyczyny stanowiącej podstawę odstąpienia. W razie odstąpienia od Umowy w przypadku,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest zwolniony od zwrotów kosztów,
które zostały poniesione przez Sprzedawcę w związku z realizacją Umowy.
5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Kary umowne
§ 8.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od

Sprzedawcy

kary umownej w

wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 Umowy
pomniejszonego o wartość zrealizowanej części zamówienia, jeżeli Zamawiający odstąpi od
Umowy z którejś z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 4.
2. Zamawiającemu

przysługuje

prawo

potrącania

z

wynagrodzenia

Sprzedawcy,

tak

wymagalnego jak i niewymagalnego, należnych od Sprzedawcy kar umownych oraz innych
należności, w tym odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia
wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Sprzedawcy.
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3. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych
należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia.
§ 9.
Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
Cesja wierzytelności
§ 10.
Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej
wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy.
Postanowienia końcowe
§ 11.
1.

Strony ustalają, że Zlecniobiorca wszelką korespondencję do Zamawiającego, w tym
fakturę (faktury), będzie kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na
adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej
na adres: pzd@nowotarski.pl . Zamawiający wszelką korespondencję do Sprzedawcy
będzie kierował na adres:______________, a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej
na adres:_________.

2.

Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej
Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu
obowiązkowi przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się
za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest
znany drugiej Stronie.

3.

Każda

ze

Stron

zobowiązana

jest

na

żądanie

drugiej

Strony

do

bezzwłocznego

potwierdzenia otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej.
§ 12.
Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego realizowane będą ze strony Zmawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.
§ 13.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej
ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wskazane jako załączniki.
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§ 14.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 15.
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy
Prawa energetycznego.
§ 16.
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla
Zamawiającego a jeden dla Sprzedawcy.
Załącznik:
 dane dotyczące poszczególnych punktów poborów energii elektrycznej.

Zamawiający:

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

Sprzedawca:
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