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Załącznik nr 1 do SIWZ 

UMOWA NR ……/KZp/18 

 

zawarta w Łomży w dniu  ……………2018 r. pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą przy ul. 

Akademicka 14, 18-400 Łomża,  

NIP 718-19-47-148 REGON 451202740 

zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Rektor – dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP w Łomży, 

a  

………………………………………. z siedzibą ……………………….. wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w …………………., …….. 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

…………………………………, 

NIP ………………….., REGON ……………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

………………..……………………… 

Została zawarta umowa następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia nr KZp.2730.6.18 realizowanego na 

podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm) oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu …………… r. 

wyboru oferty w przetargu nieograniczonym. 

 
§ 1 

1. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji odbywa 

się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne  (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm. ), przepisami Kodeksu 

cywilnego, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami niniejszej Umowy, a także 

zgodnie z Taryfą Wykonawcy  i Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej i zapewnia jej przesył  

i dystrybucję do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem 

obowiązujących standardów jakościowych, określonych w Taryfie, Prawie energetycznym 
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oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakości obsługi 

Zamawiającego w zakresie świadczenia usług przesyłania i dystrybucji: 

a) przyjmowania od Zamawiającego, przez całą dobę, zgłoszeń i reklamacji 

dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci; 

b) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii 

elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci; 

c) udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie 

wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci; 

d) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryf i 

zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie objętym umową; 

e) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń                         

i udzielania odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku 

lub zgłoszenia reklamacji; 

f) powiadamiania Zamawiającego o terminach i czasie planowanych przerw w 

dostawie energii elektrycznej 

g) niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji mających istotny wpływ 

na realizację umowy 

5. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, Zamawiającemu na jego 

pisemny wniosek, przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną (Dz. U z 2011 r. nr 189 poz. 1126) lub w każdym później wydanym akcie 

prawnym określającym te stawki. 

§2 

Strony zgodnie postanawiają iż okres wykonania usługi jest w czasookresie od dnia 

01.06.2018 r. do 31.05.2019 r.  

§3 

1. Wynagrodzenie za dostarczoną energię elektryczną płatne będzie według cen zawartych 

w ofercie, niezmiennych w okresie trwania umowy (za wyjątkiem sytuacji opisanych w § 4 

umowy) oraz cen i stawek opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z 

obowiązującą w danym okresie Taryfą OSD. 
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2. Rozliczenia za sprzedaną energie elektryczną i świadczone usługi dystrybucji 

przeprowadza się zgodnie z zawartą umową oraz odpowiednio taryfą OSD. 

3. Rozliczenie za dostarczoną energię i usługę dystrybucji odbywać się będzie zgodnie z 

rozliczeniami stosowanymi przez OSD na podstawie odczytów liczników poboru energii 

elektrycznej. 

4. Należność za energię elektryczną oraz z tytułu dystrybucji energii elektrycznej regulowana 

będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę za dany 

okres rozliczeniowy. 

5. Do faktury Wykonawca dołączy załącznik, w którym wyspecyfikuje koszty dostarczonej 

energii dla każdego układu pomiarowo - rozliczeniowego. 

6. Faktury będą płatne przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w 

fakturze, w terminie do …………. dni liczone od dnia jej wpłynięcia do Zamawiającego 

wraz z załącznikiem, o którym mowa w pkt 5.  

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w fakturach a 

wskazanych w niniejszej umowie przyjmuje się, że obowiązującym terminem płatności jest 

termin wskazany w umowie. 

8. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo – 

rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobraną 

energię elektryczną Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionej faktury według 

obowiązujących przepisów w zakresie dokonywania korekty faktur. 

9. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację 

umowy są:   

- z ramienia Zamawiającego: P. Jerzy Rutkowski  

- z ramienia Wykonawcy: ………………………………… 

§ 4 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy  

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

wypadku: 

1.1 zmiany przepisów Prawa energetycznego lub wydanych na tej podstawie przepisów 

wykonawczych mających zastosowanie do Umowy, w tej sytuacji postanowienia 

Umowy sprzeczne z nimi stracą ważność zaś w ich miejsce będą miały 

zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa, 
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1.2 zmiany (wprowadzenia nowej) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej 

(Dystrybucyjnej) OSD, 

1.3 zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego jak i 

Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych ,które w umowie 

mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego), 

1.4 zmiany cen jednostkowych i stawek opłat określonych dla kompleksowej dostawy 

energii elektrycznej będącej wyłącznie skutkiem zmiany stawki podatku akcyzowego 

lub stawki podatku VAT, 

1.5 zmiany cen jednostkowych za świadczenie usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku 

zmiany taryfy OSD zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

(URE), 

1.6 zmiany mocy umownej, w takiej sytuacji od następnego okresu rozliczeniowego po 

zmianie mocy umownej nastąpi jej przyjęcie w rozliczeniach zgodnie z Taryfą OSD 

(zmiana zostanie potwierdzona dokumentem OTS wydanym przez Dystrybutora ). 

1.7 zmiany maksymalnej szacunkowej wartości umowy, wynikającej z okoliczności 

opisanych w ust. 1 pkt 1.4, 1.5 i 1.6. 

1.8 Powyższe zmiany postanowień umowy odbywać się będą w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

1.9 Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) punktów 

poboru energii elektrycznej, przy czym stawki cenowe podane w Formularzu 

cenowym obowiązują także w przypadku nowych punktów poboru energii 

elektrycznej. Zmiana ilości punktów poboru energii elektrycznej wymaga zmiany 

umowy (aneksu) 

§ 5 

1. Umowa może być rozwiązana: 

1.1 przez Wykonawcę za uprzednim jednomiesięcznym pisemnym okresem 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca w przypadku niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania umowy przez zamawiającego lub w terminach i z 

przyczyn określonych przepisami prawa, 

1.2 przez Zamawiającego za uprzednim jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem 

ze skutkiem na koniec miesiąca w przypadku niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania umowy przez Wykonawcę lub w terminach i z przyczyn określonych 

przepisami prawa, 
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1.3 w każdym czasie za porozumieniem stron. 

§ 6 

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony umowy zobowiązują 

się rozstrzygać polubownie. 

2. Spory, co do których nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia podlegać będą 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi 

do tej ustawy. 

2. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy, SIWZ oraz załącznik do umowy z 

wykazem punktów poboru energii z ich charakterystyką techniczną. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

Zamawiaj ący:        Wykonawca:  

 

...................................................     ...................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 do umowy nr 

Aktualizacja na dzień 25.04.2018 r. 

Wykaz obiektów oraz ich charakterystyka techniczna  

            

L.p. Nazwa i adres obiektu nr ewid. nr licznika Nr umowy 
przyłączeniowej 

Nr warunków 
przyłączenia 

przekładniki/ 
fazowość/ 
zabezp. 

Miejsce rozgraniczenia 
własności 

Miejsce 
usytuowania 

ukł. pom.-
rozliczeniowego 

Moc 
umowna  

w kW 

Gru
pa 

taryf
owa 

Roczne zużycie 
w kWh 

1 

 
PWSIP w Łomży, Budynek 
Szkolno-Administracyjny,  

18-400 Łomża, ul. 
Akademicka 14 

 

20063701 425.0003654 ---------------- 
Nr SP-2/3183/79  

z dn. 10.03.1979 
150/5A 

Zaciski na podstawach 
BM w złączu kablowym 

ZK-3A  
Skrzynka pom.-
rozliczeniowa 

VI-60 

VII-VIII-40 

IX-XII-60 

I-V-60  

C21 178 000 

2 

 
PWSIP w Łomży, Instytut 

Technologii Żywności,  
18-400 Łomża,  

ul. Akademicka 1 

 

20091600 425.0003768 
Nr 941/ZS2-

2/2008/1250 z dn. 
30.12.2008 

Nr ZS-
2/846/676/2008  

z dn. 30.07.2008 
200/5A 

Zaciski na listwie 
zaciskowej w kierunku 

instalacji odbiorczej 

Złącze ZK 
zintegrowane z 
układami pom.-

rozl. 
26  C11 - 

3 

 
PWSIP w Łomży, Instytut 

Technologii Żywności,  
18-400 Łomża,  

ul. Akademicka 1 

 

20090101 425.0003690 
Nr 941/ZS2-

2/2008/1250 z dn. 
30.12.2008 

Nr ZS-
2/846/676/2008  

z dn. 30.07.2008 
400/5A 

Zaciski na listwie 
zaciskowej w kierunku 

instalacji odbiorczej 

Złącze ZK 
zintegrowane z 
układami pom.-

rozl. 

VI – 80 

VII-VIII– 90 

IX-XII – 100 

I-V-100 

C21 279 000  

4 

 
PWSIP w Łomży, Instytut 

Technologii Żywności,  
18-400 Łomża,  

ul. Akademicka 1 

21017101 00298076 Nr 1168/2011 z 
dn. 25.10.2011  

Nr 1161/2011 z 
dn. 20.09.2011 3 faz. / 20A ---------------- Na zewnątrz 

budynku 11 C11 7 000 
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5 

 
PWSIP w Łomży, 

Akademicka Szkoła 
Policealna,  

18-400 Łomża,  
ul. Wiejska 16 

21005203 11337268 ---------------- ---------------- 3 faz. / 63A ---------------- Wewnątrz 
obiektu 33 C11 21 000 

6 

 
PWSIP w Łomży,  
Dom Studenta,  
18-400 Łomża,  
ul. Wiejska 16A 

 

21005263 71877833 
1450/ZS2-

2/2011/1374/2011 
z dn. 30.12.2011 

ZS2-2/1390/2011 
z dn. 14.12.2011 3 faz. 10A 

Zaciski prądowe na 
wyjściu przewodów od 
zabezpieczeń w złączu 
kablowym w kierunku 

instalacji odbiorcy 

Złącze kablowe 
ZK-5 nr 4759 

(skrzynki 
licznikowe) 

5 G11 4 000 

7 

 
PWSIP w Łomży,  
Dom Studenta,  
18-400 Łomża,  
ul. Wiejska 16A 

 

21005272 71900082 
1450/ZS2-

2/2011/1374/2011 
z dn. 30.12.2011 

ZS2-2/1390/2011 
z dn. 14.12.2011 

3 faz. 32A 

Zaciski prądowe na 
wyjściu przewodów od 
zabezpieczeń w złączu 
kablowym w kierunku 

instalacji odbiorcy 

Złącze kablowe 
ZK-5 nr 4759 

(skrzynki 
licznikowe) 

17 C11 14 000 

8 

 
PWSIP w Łomży,  
Dom Studenta,  
18-400 Łomża,  
ul. Wiejska 16A 

 

20100100 03506691 
1450/ZS2-

2/2011/1374/2011 
z dn. 30.12.2011 

ZS2-2/1390/2011 
z dn. 14.12.2011 

3 faz. 315A 

Zaciski prądowe na 
wyjściu przewodów od 
zabezpieczeń w złączu 
kablowym w kierunku 

instalacji odbiorcy 

Złącze kablowe 
ZK-5 nr 4759 

(skrzynki 
licznikowe) 

185 G11 

 

95 000 

 

 

 

 

 

 


