
  

UMOWA DOSTAWY 
 

zawarta w dniu ………………... w Raciborzu  pomiędzy:  
Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul.Adamczyka 10 
zarejestrowanym  w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000125096, Kapitał Zakładowy Spółki 
9 916 000zł  nr NIP: 639-00-01-529, REGON: 272347744, Konto bankowe ING 
Bank Śląski Katowice O/Racibórz Nr 49 1050 1328 1000 004 0002 8791,   
reprezentowanym przez Zarząd: 
 

1. Prezes Zarządu  –  Bogdan Gawliczek 
 

zwanym w treści umowy Odbiorcą  
 

a 
 

……………………………………………………………………………………………, 
zarejestrowanym w 
……………………………………………………………………..., 
pod nr …………………………………….., Nr NIP …………………………… Nr 
Regon  ………………………….., Konto bankowe 
…………………………….………………, 
reprezentowanym przez: 
  

1……………………. – ……………………….… 
2……………………. – ……………………….… 
 

zwanym w treści umowy Dostawcą, 

zawarta została następująca umowa w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z ustawą z dnia 29 I 2004r - Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity  Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ) 

 
§ 1 

 
Dostawca zobowiązuje się dostarczać Odbiorcy energie elektryczną, zapewnić 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Odbiorcy przez 
okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2020r. 
 

§ 2 
 
1. Realizacja zamówienia odbywać się winna zgodnie z przepisami ustawy z  
    dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755 z późn. 
    zm.). 2. Dostawca będzie dostarczał energię zgodnie z obowiązującymi  
    standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach  
    wykonawczych na podstawie ustawy Prawo energetyczne oraz Taryfie dla      
    Usług Sprzedawcy, Taryfie dla Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej  
    właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  
3. Dostawca jest zobowiązany do posiadania aktualnej (obowiązującej w  
    terminie wykonywania przedmiotu zamówienia) umowy zawartej z  
    przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii  
    elektrycznej odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym  



  

    elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo  
    funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz  
    niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi  
    systemami elektroenergetycznymi, wyznaczonym przez Prezesa Urzędu  
    Regulacji na Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w ramach której  
    przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii  
    elektrycznej zapewni Dostawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz  
    Odbiorcy. 

§3 
 

 1.   Ewentualne reklamacje powinny być złożone w dniu ich ujawnienia . 
2. Dostawca obowiązany jest do załatwienia reklamacji w ciągu 48 godzin . 
 

§ 4 
 

1. Strony ustalają cenę za : 
1.1. Dostawę 330MWh energii elektrycznej:  

 
……………………………….. złotych netto 
(słownie: ………………………………………………………. złotych netto) 
podatek VAT wynosi 23 %, tj. ……………………………..………. złotych  
(słownie: ……………………………………………………..………. złotych) 
Razem: …………………………… złotych brutto (wraz z podatkiem VAT) 
(słownie: ............................................................................ złotych brutto) 

1.2.Świadczenie usług dystrybucji 330MWh energii elektrycznej: 
……………………………….. złotych netto 
(słownie: …………….…………………………………………. złotych netto) 
podatek VAT wynosi 23 %, tj. …………………………………..….. złotych  
(słownie: ……………………………………………………..………. złotych) 
Razem: …………………………… złotych brutto (wraz z podatkiem VAT) 
(słownie: ............................................................................ złotych brutto) 

 
2. Ceny jednostkowe określone w Formularzu cenowym nie będą podlegały   
    zmianom przez cały okres trwania umowy za wyjątkiem stawek  
    dystrybucyjnych zawartych w aktualnie obowiązującej Taryfie Operatora  
    Systemu Dystrybucyjnego .  
3. Rozliczenie stron nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej na  
    podstawie odczytu wskazań urządzeń pomiarowych. 
4. Zapłata za dostawę energii elektrycznej nastąpi przelewem na podstawie  
    wystawionej faktury w terminie 30dni od dnia doręczenia jej Odbiorcy.  
5. W przypadku zakupu mniejszej ilości energii elektrycznej niż określona w  
    przedmiocie zamówienia Odbiorca zapłaci do wysokości rzeczywistego  
   zakupu, bez naliczania kar umownych. 
 

§ 5 
 
 1.   Dostawca zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy karę umowną w przypadku  
       gdy Odbiorca odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi  
       odpowiedzialność Dostawca w wysokości 10% wartości dostawy  



  

       określonej w § 4, pkt.1 
 2.   Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w przypadku: 
       gdy Dostawca odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi  
       odpowiedzialność Odbiorca, w wysokości 10 % wartości dostawy  
       określonej w § 4, pkt.1 umowy. 
3. Odbiorca może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną 

na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego w przypadku, 
gdy powstała szkoda przewyższa wartość zamówienia, oraz w innych 
przypadkach, nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

 
§ 6 

 
Umowa zawarta zostaje na czas dostawy energii elektrycznej.  
 

§ 7 
 
Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 
przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz w przypadku  
    określonym w art. 144 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp. 
b) zmiany przepisów prawnych regulujących obrót energią elektryczną, w  
    tym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podatku  
    akcyzowego, 
c) obniżenie kosztu wykonania dostaw a tym samym wynagrodzenia   
    Wykonawcy, 
d) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. 

 
§ 8 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mogą mieć zastosowanie 
przepisy Ustawy - Prawo zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9 
 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane 
będą przez Sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy. 
 

§ 10 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze 
stron. 

§ 11 
 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
DOSTAWCA                                                                  ODBIORCA 
 
 
……………………..      …………………… 


