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Część IV do SIWZ 
Numer sprawy:  DO.3201-8/2018 

 
Istotne postanowienia do umowy 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 
energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji 
Sp z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim ul.  Przemysłowa 4. 
 
I. W odniesieniu do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do części III SIWZ zostanie zawarta 
umowa z Piotrkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim ul. 
Przemysłowa 4. 
 
II. Załącznik nr 1 do części III SIWZ zostanie na etapie przygotowywania umowy opracowany                         
w formie skróconej. Dopuszcza się możliwość przedstawienia przez wykonawcę własnej wersji 
załącznika nr 1 do umowy, ewentualnie dopuszcza się możliwość przedstawienia pełnej wersji 
załącznika uwzględniającej prognozowane zużycie energii dla każdego punktu poboru. 
 
Skrócony wzór załącznika nr 1 do umowy: 
 

 
 

Lp NIP 
Nr ew. odbiorcy 

PPE) 
Adres obiektu odbiorcy 

moc 
umowna  

[kW] 

PPE - 
grupa 

taryfowa 

 
1. 771-28-25-611 99901014/14 

ul. Zalesicka, 
97-300 Piotrków Trybunalski 

50 B21 

 
2. jw. 99901014/20 

ul. Podole 9, 
97-300 Piotrków Trybunalski 

2 x 600 B23 

 
3. jw. 99901014/23 

ul. Wojska Polskiego 205, 
97-300 Piotrków Trybunalski 

2 x 300 B23 

 
4. jw. 99901014/62 

ul. Żwirki 8, 
97-300 Piotrków Trybunalski 

2 x 120 B23 

 
5. jw. 19911033/384 

 ul. Przemysłowa 4, 
97-300 Piotrków Trybunalski 

50 C21 

 
6. jw. 19911033/44 

ul. Kasztelańska, 
97-300 Piotrków Trybunalski 

23 C11 

 
7. jw. 10000067/23 

ul. Wąska, 
97-300 Piotrków Trybunalski 

15 C11 
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8. jw. 10000067/26 

ul. Michałowska 16, 
 97-300 Piotrków Trybunalski 

7 C11 

 
9. jw. 10000067/27 

ul. Michałowska 56, 
97-300 Piotrków Trybunalski 

6 C11 

 
10. jw. 10000067/28 

ul. Rodz. Rajkowskich 42, 
 97-300 Piotrków Trybunalski 

4 C11 

 
11. jw. 10000067/29 

ul. Żeglarska, 
 97-300 Piotrków Trybunalski 

23 C11 

 
12. jw. 10000067/30 

ul. Gościnna, 
97-300 Piotrków Trybunalski 

13 C11 

 
13. jw. 10000067/32 

ul. Małopolska, 
97-300 Piotrków Trybunalski 

2 C11 

 
14. jw. 10000067/33 

ul. Kleszcz, 
97-300 Piotrków Trybunalski 

3 C11 

 
15. jw. 10000067/34 

ul. Podmiejska 83/2, 
97-300 Piotrków Trybunalski 

7 C11 

 
16. jw. 10000067/35 

ul. Świerczów P1, 
 97-300 Piotrków Trybunalski 

7 C11 

 
17. jw. 10000067/36 

ul. Świerczów P2, 
97-300 Piotrków Trybunalski 

7 C11 

 
18. jw. 19911033/1106 

ul. Kasztanowa 196/dz 
97-300 Piotrków Trybunalski 

7 C11 

 
19. jw.  

ul. Wierzejska 
97-300 Piotrków Trybunalski 

7 C11 

 
III. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem niżej wskazanych postanowień: 
 
1. Umowa zawarta w siedzibie Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piotrkowie 
Trybunalskim, ul. Przemysłowa 4 w rezultacie wyboru oferty złożonej w postępowaniu                                          
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była „Dostawa energii elektrycznej            
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji                            
Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez 
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Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto Wykonawca oświadcza, że posiada zawartą 
umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej/posiada koncesję na dystrybucję energią elektryczną na obszarze, na którym 
znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej (wybrać właściwą opcję). 
3. Przedmiotem umowy jest dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 
obiektów odpowiednio wskazanych w załączniku nr 1 do części III SIWZ, z opisanymi punktami 
poboru energii rozliczanymi w odpowiedniej grupie taryfowej. 
4. Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2019 r. 
do 31.12.2019 r. po spełnieniu wszystkich warunków określonych przez OSD. 
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorze umownym Wykonawcy, z uwzględnieniem 
zawarcia w umowie istotnych postanowień umowy określonych przez Zamawiającego. 
5. Zastrzega się zmiany treści umowy w odniesieniu do zakresu przedmiotu zamówienia,                      
tj. mocy umownej wynikającej m.in. ze zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) ilości miejsc 
dostarczenia energii elektrycznej (przyłączy, punktów poboru), czasu przerw w dostawie                       
i przesyle energii, dostaw i przesyłu energii do innych punktów poboru energii elektrycznej, 
albo w sytuacji zwiększenia lub zmniejszenia dostaw wraz z przesyłem energii do obiektów                            
w związku z dokonaną ich rozbudową lub przebudową. 
6. Zwiększenie ilości punktów poboru energii elektrycznej lub zmiana grup taryfowych jest 
możliwa jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione                  
w Formularzu ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych 
wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, 
Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia. 
7. Zamawiający zastrzega również możliwość zmiany treści umowy dotyczącej ceny za 
dystrybucję energii w przypadku zmiany taryfy dystrybucji operatora systemu dystrybucyjnego 
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  z zastrzeżeniem obowiązywania                        
w całym okresie obowiązywania umowy podanej w ofercie wykonawcy wielkości 100% ceny 
taryfowej zastosowanej do obliczenia ceny przesyłu energii. Zmiana cen dokonana przez 
odpowiedni organ (dostawy i przesyłu) nie wymaga zmiany umowy. 
8. Zamawiający dopuszcza także zmiany treści umowy w przypadku okoliczności, których nie 
można przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, m.in. związanych z procedurami, 
zmianami organizacyjnymi i uwarunkowaniami wewnętrznymi zamawiającego, w szczególności  
w przypadku zaprzestania dostaw i przesyłu energii do któregokolwiek z obiektów wskazanych   
w załączniku nr 1 do części III SIWZ ze względu np. na wyłączenie obiektu  z eksploatacji. 
9. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów o zabezpieczeniach jedynie                   
w przypadku opóźnień w płatnościach. Wszelkie inne zapisy o zabezpieczeniach są nie 
dopuszczalne. 
10. Zamawiający zastrzega zmiany treści umowy w przypadkach, gdy zaistnieje istotna zmiana 
okoliczności powodująca, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży                            
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
11. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
w przypadkach, gdy: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia, 

2) nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku 
akcyzowego w zakresie przedmiotu umowy prowadząca do podwyższenia lub obniżenia 
całkowitego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. 



 4 

12. Rozliczenie za sprzedaną energię elektryczną i usługę dystrybucji odbywać się będzie na 
podstawie faktycznego zużycia energii według wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 
13. Odczyty będą dokonywane według harmonogramu odczytów operatora systemu 
dystrybucyjnego. Okres rozliczeniowy to  przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi 
odczytami poboru energii elektrycznej. 
14. Po upływie okresu rozliczeniowego realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca wystawi 
faktury za poprzedni okres z tytułu kompleksowej usługi dostawy energii elektrycznej                                 
i świadczenia usług dystrybucji, które będą zawierać m.in. wyszczególnienie wszystkich pozycji 
kosztowych. Faktury płatne będą w terminie 28 dni od dnia ich wystawienia, przy czym 
Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 21 dni przed określonym  
terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany na fakturze 
VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. Fakt udokumentowania późnego 
doręczenia faktury ciąży na Zamawiającym. 
15. Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będzie zgodnie z ceną 
przedstawioną w formularzu ofertowym oraz z aktualną taryfą dla Usług Dystrybucji Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego, zatwierdzoną przez Prezesa Regulacji Energetyki. 
16. Umowa może być rozwiązana przez zamawiającego za miesięcznym okresem wypowiedzenia 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku rażącego naruszenia przez 
wykonawcę warunków umowy. 
17. Integralną cześć niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                
i oferta wykonawcy. 
18. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy prawa polskiego w szczególności: Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, 
oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 
19. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze 
stron na osoby trzecie bez zgody drugiej strony. 
20. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby zamawiającego. 
21. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich 
zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, 
układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść                                   
i wykonywanie niniejszej umowy. 
22. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że 
postanowiono inaczej. 
23. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 
 


