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Zał. nr 4

Postanowienia umowne, które zostaną wprowadzone do treści umowy
§1
Podstawa prawna zawarcia umowy zgodnie z art.39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm. )
§2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu energię elektryczną, obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaż
energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r Prawo energetyczne (tekst jednoli ty: Dz. U. z 2006r nr 89, poz.625 z późn. zmianami) do obiektów Zamawiającego wg listy.
§3
1. Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będzie wg faktycznego zużycia energii na
podstawie odczytów licznika, w okresach rozliczeniowych 1 miesięcznych
2. Należność będzie płatna w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawio nej faktury, przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………………………..
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
Umowę zawiera się na czas określony, tj. od dnia ………………………….. do dnia 31.12.2009r.
Dzień wejścia w życie nin. umowy jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej i
świadczenia usług dystrybucyjnych.
§5
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego , Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wystąpienia o odszkodowanie na drodze sądowej do wysokości poniesionych
strat
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę w przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktur.
§6

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy , za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i
warunków dokonania takiej zmiany :
1 / Zamawiający przewiduje możliwość zmiany strony umowy tj. Wykonawcy w sytuacji
wystąpienia sukcesji generalnej , przekształcenia , dziedziczenia spółek handlowych zgodnie
z Kodeksem spółek handlowych , sukcesji z mocy prawa ,
2 / Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto , w przypadku
zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT
1. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. Wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby
Wykonawcy wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej
dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego .
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna .
3. Wszelkie zmiany umowy winny być wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.
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§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo energetyczne, o ile przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§8
Na wypadek sporu między stronami właściwy miejscowo do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
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