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 Załącznik Nr 7 do SIWZ  
PROJEKT UMOWY 

UMOWA NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR 
 

zawarta w  dniu …..  roku w Ostrowcu Świętokrzyskim między 
 Miejską Energetyką Cieplną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ostrowcu świętokrzyski, 

ul. Henryka Sienkiewicza 91; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , wpisanym do Rejestru Przedsiębiorstw 

Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS 0000010670; NIP 661-000-02-08; REGON 290513364 Kapitał zakładowy 42 979 000,0 PLN zwaną dalej 

"Zamawiającym '', reprezentowaną przez: . 

a 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
 
(w treści Umowy Zamawiający oraz Wykonawca zwani są również Stronami) 

na podstawie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (znak postępowania MEC/ZP/1/2019), 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 

1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zostaje zawarta Umowa o następującej treści: 

§1 
Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedażą 

i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej Umowie.  

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.  

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego tj. PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko – Kamienna (zwanego dalej OSD). 
Warunki świadczenia usług dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucyjna zawarta przez 
Zamawiającego z OSD.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki.  

5. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną, umożliwiającą sprzedaż energii 
elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.  

6.  Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do których ma być 
dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.  

7. Zamawiający oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr 
OEE/450/189/W/OŁO/2006/TB z dnia 12 października 2006 r. z późn. zm, wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. 

§2 

Postanowienia wstępne 
 

Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są:  
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2020 poz 833) wraz z aktami 

wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy,  

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.), zwanej dalej 
„Kodeks Cywilny"),  

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 ze 
zm.),  
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4. Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr ....................................... z dnia  ................. r. wydana 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  

5. Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD,  

6. Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD nr ………….  

7.  Oświadczenie Zamawiającego, że jest Przedsiębiorstwem Energetycznym w rozumieniu Ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2020 poz. 833 z poźn. zm.). 

§3 
Zobowiązania Stron 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy. 

b. złożenia OSD zgłoszenia o zawarciu niniejszej Umowy, Łącznie z zawarciem niniejszej Umowy 
Zamawiający udziela Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w zakresie przeprowadzenia procedury 
zmiany sprzedawcy,  

c. sprzedaży energii elektrycznej dla stacji GSZ-1  w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 3 za ceny w/g § 6 ust. 7 niniejszej Umowy w okresie od dnia skutecznego 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy do dnia 31.12.2020r. 

d. sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych wskazanych 
w § 4 Umowy; 

e. prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawności rozliczeń; 

f. zapewnienia Zamawiającemu informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej 
pobranej przez Zamawiającego 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a. pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy; 

b. terminowego regulowania należności za energię elektryczną; 

c. bezzwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mających wpływ na obliczenia 
należności za energię elektryczną w tym zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji 
elektrycznych w poszczególnych PPE, w tym o likwidacji PPE, utworzeniu nowego PPE. 

3. Strony zobowiązują się do  

a. zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną 
energię. 

b. niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie 
pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię. 

4. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy 
końcowego oraz do dalszej odsprzedaży.  

 
§4 

Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe. 
 

1. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Operatora Handlowego i Podmiotu Odpowiedzialnego za 
Bilansowanie Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego.  

2.  Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z bilansowaniem 
handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na energię elektryczną do 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego.  

3.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe energii elektrycznej zgodne 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa Energetycznego i normami.  

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów 
Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych i innych przypadków siły wyższej.  
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5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych określonych obowiązującymi przepisami Prawa 
Energetycznego i normami Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonych 
Prawem Energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.  

 
§ 5 

Obowiązki 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1.1. Pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

1.2. Terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną.  

1.3. Powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku 
zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach 
poboru.  

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:  
2.1. Przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców.  

2.2.  Przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji, dotyczących dostarczanej energii elektrycznej 
oraz ich terminowe załatwianie.  

2.3. Zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia  
 

§ 6 
Ceny energii elektrycznej 

 
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: 

 
brutto ................................................... 
słownie..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
netto ................................................... 
słownie..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
VAT ................................................... 
słownie..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
na podstawie oferty złożonej dnia .................................. 2020 r. 
 

5. Łączną ilość energii elektrycznej podana na potrzeby sporządzenia oferty  umowy szacuje się w wysokości  
9 596,308 MWh w roku kalendarzowym w tym: 

a.  Grupa taryfowa A23 na potrzeby własne – jako odbiorcy końcowego  61,690 MWh,  

b.  Grupa taryfowa A23 do dalszej odsprzedaży     9 534,618 MWh.  

6.  Zamawiający przedstawił przewidywaną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż 
rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy 
zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii nie 
stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości  

7. Cena energii elektrycznej za jedną MWh energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wyliczana 
będzie ze wzoru: 

a.  Grupa taryfowa A23 na potrzeby własne 

Strefa szczyt przedpołudniowy  M+ I_BASE x w1+K 
Strefa szczyt popołudniowy M M+I_BASE x w2+K 

Strefa reszta doby   M+ I_BASE x w3+K 
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b. Grupa taryfowa A23 do dalszej odsprzedaży 

Strefa szczyt przedpołudniowy  M+ I_BASE x w1 
Strefa szczyt popołudniowy M M+I_BASE x w2 

Strefa reszta doby   M+ I_BASE x w3 

 
plus podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.  

przy czym: 

M = ........................ zł/MWh  

M - marża , bilansowanie handlowe, opłaty transakcyjne, koszt zmienności profilu wg oferty 
Wykonawcy, 

K = .........................zł/MWh 

K - koszt zakupu Praw Majątkowych na rok 2021 wg oferty wykonawcy. Cena uwzględnia ryzyko zmiany 
prawa, w tym w szczególności zmiany udziału procentowego poszczególnych certyfikatów (praw 
majątkowych) 

w1 - współczynnik strefowy dla strefy szczyt przedpołudniowy wg oferty Wykonawcy, 

w2 - współczynnik strefowy dla strefy szczyt popołudniowy wg oferty Wykonawcy, 

w3 - współczynnik strefowy dla strefy reszta dnia wg oferty Wykonawcy, 

 

I_BASE cena energii konwencjonalnej w okresie obowiązywania umowy wyliczana ze wzoru  

 

I_BASE = Σ Ti x Ci 

 

gdzie: 

Ti- wielkość transzy wyrażona w % w udziale proporcjonalnym do okresu wyznaczania ceny 

Ci - cena energii w i-tej transzy dla produktu BASE_Y_21 lub BASE_Q-n_21 gdzie n oznacza numer 
kwartału. 

8. Wielkość transz wyrażona jest w procentach. 

9. Zamawiający ma prawo do 4 ilości transz w kwartale przy dowolnym udziale transz dla produktów 
BASE_Y-21, BASE_Q-n-21 łącznie 

10. Zamawiający składa zlecenie zakupu według następujących zasad: 

a. zlecenie składa w dniu "x" do godziny 11 dla notowań TGE prowadzonych w dniu "x-1". Zlecenie 
wysyłane jest na adres e-mail Wykonawcy ..................................................................  

W zleceniu podana jest wielkość procentowa transzy oraz rodzaj produktu. 

b. produkt musi być w dniu x-1 notowany na TGE wraz z wolumenem obrotu aby zlecenie w dniu x 
mogło być zrealizowane 

c. Zamówienie realizowane będzie w oparciu o kurs rozliczeniowy dla produktu BASE_Y_21 lub 
BASE_Q-n_21 (gdzie n- oznacza numer kwartału) określony dla tych produktów na stronie 
Towarowej Giełdy Energii S.A.(TGE) na dzień "X-1" 

Do dnia 24 grudnia 2020 Zamawiający ma możliwość zakontraktowania do 100% deklarowanego 
zużycia energii elektrycznej konwencjonalnej w oparciu o notowane giełdowe indeksy 
terminowe BASE_Y_21 publikowane na stronie TGE. 

Pozostałą część deklarowanej energii wynikającej z różnicy pomiędzy wolumenem deklarowany 
a wolumenem zakontraktowanym w oparciu o indeksy terminowe BASE_Y_21 , Odbiorca może 
zakontraktować w indeksie BASE_Q-n_21, jednakże zabezpieczając planowany wolumen na 
każdy kwartał do 28 dnia miesiąca poprzedzającego początek danego kwartału. 

11. W przypadku braku zakontraktowania 100% wolumenu na dany kwartał Wykonawca ma prawo do 
zastosowania dowolnej ceny z kolejnych dni po 28 dniu miesiąca poprzedzającego początek danego 
kwartału sprzedaży, dla produktu BASE_Q-n-21. 

12. .Ceny mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 
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§ 7 
Rozliczenia i Płatności  

1. Rozliczenia za sprzedaną energię odbywać się będą na podstawie odczytów układów pomiarowo-
rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w 1 miesięcznych okresach 
rozliczeniowych.  

3. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej 
energii ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych i ceny jednostkowej określonej w § 6 
ust. 7 umowy. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej 
stawki.  

4. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo -
rozliczeniowego PPE Zamawiającego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za 
pobraną energię elektryczną lub w przypadku, gdy OSD dokona korekty danych pomiarowych 
przekazanych Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy, Wykonawca dokonuje korekty uprzednio 
wystawionych faktur VAT według poniższych zasad: 

a. Korekta faktur w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w § 7 ust. 4, obejmuje 
cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub 
błędy; 

b. Podstawą rozliczenia przy korekcie faktur, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt. a. jest wielkość 
błędu wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego, zgodnie ze skorygowanymi danymi 
przekazanymi Wykonawcy przez OSD 

c. Jeżeli określenie błędu, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt. b nie jest możliwe, podstawę do 
wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, 
obliczona na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazanych przez 
układ pomiarowo – rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez 
liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta VAT. W przypadku, gdy nie jest możliwe prawidłowe 
ustalenie sumy jednostek energii elektrycznej na podstawie danych za poprzedni okres 
rozliczeniowy, podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek 
energii elektrycznej za okres doby, obliczona na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej 
prawidłowo wskazanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy w następnym okresie 
rozliczeniowym; 

d. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na 
najbliższy okres rozliczeniowy, chyba, że Odbiorca końcowy zażąda jej zwrotu; 

e. Niedopłata wynikająca z korekty płatna będzie zgodnie z terminem wskazanym na fakturze 
korygującej. 

5. Terminy płatności faktur rozliczeniowych to 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury.  

6. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez 
Wykonawcę.  

7. W każdym przypadku wiążący i wymagany termin płatności będzie ustalany na fakturze rozliczeniowej 
i nie będzie to dzień ustawowo wolny od pracy, tj. następny dzień roboczy po dniu wolnym.  

8. Za dzień zapłaty faktury VAT uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
9. Za nieterminowe płatności faktur VAT Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.  
10. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie 

powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.  
 

§ 8 
Wstrzymanie sprzedaży energii 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej  w przypadku nie uiszczenia przez 
Zamawiającego należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczaniem 
tej energii, na zasadach i w przypadkach określonych Prawem energetycznym. 
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2. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za 
pobraną energią elektryczną co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego 
bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w terminie 14 dni od 
powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej. 

3. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii 
elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy. 

4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek 
Wykonawcy nastąpi bezzwłocznie po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną oraz 
innych należności związanych z dostarczaniem tej energii. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży energii 
elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków Umowy i obowiązujących przepisów 
Prawa energetycznego i Kodeksu cywilnego. 
 

§ 9 
Rozwiązanie Umowy 

1. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym  w przypadku, gdy druga 
ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 

2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wzajemnych należności 
i wynikających z niej zobowiązań za wykonaną dostawę energii elektrycznej. 

3. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy na inny podmiot 
w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia 
elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami 
Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający może rozwiązać Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rozwiązanie 
Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego w trybie niniejszego ustępu następuje z upływem 
ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło 
do Wykonawcy chyba, że Zamawiający w oświadczeniu o wypowiedzeniu wskazał dłuższy termin 
rozwiązania Umowy lub Strony uzgodniły pisemnie inny termin rozwiązania Umowy. 
 

§ 10 
Zmiany postanowień zawartej umowy 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach: 

a. zmiany stawki podatku VAT, 

b. w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy 
i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby 
zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby 
dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy brali udział w postępowaniu lub umożliwiłyby 
dopuszczenie innej oferty niż ta, która pierwotnie została dopuszczona. 

3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany Umowy: 
a. zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, 

b. zmiana adresu do korespondencji, 

c. zmiana siedziby jednostki organizacyjnej, 

4. Zaistnienie okoliczności, o których mowa wyżej wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia drugiej Strony. 
 

§ 11 
Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 1 stycznia 2021r z zastrzeżeniem 
skutecznego przeprowadzenia zmiany sprzedawcy,  do dnia 31 grudnia 2021r.  

2. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez 
Wykonawcę.  
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3. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie 
umów:  

a. Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,  

b. Generalnej Umowy Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.  

4. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 8 ust. 5 lit. a, 
pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, 
Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni 
od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji.  

5.  W każdym z przypadków określonych w §8 ust.6 Umowy, Zamawiający zobowiązany jest uregulować 
zobowiązania za zużytą energię elektryczną oraz inne należności wynikające ze wzajemnych rozliczeń.  

6.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może 
wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy.  

 
§ 12 

Doręczenia 
1.  Oświadczenia stron w związku z wykonywaniem umowy kierowane będą na adresy:  

a. Zamawiającego – Miejska Energetyka Cieplna spółka z o.o. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
 ul.H.Sienkiewicza 91  

b. Wykonawcy - ……………………………………………………………………….  
2.  Korespondencję uważa się za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego.  

3.  Do odbioru korespondencji za pokwitowaniem mogą zostać upoważnione osoby wyznaczone do 
wykonania umowy.  

 
§ 13 

Interpretacja umowy 
1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa 

Energetycznego wraz z aktami wykonawczymi, ustaleń Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych łącznie z przepisami wykonawczymi.  

2.  W przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących ulegają automatycznie zmianie 
postanowienia niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, wszelkie inne zmiany Umowy 
mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.  

3.  W przypadku jakichkolwiek sporów czy rozbieżności, Strony będą starały się je rozwiązać w drodze 
polubownej. Jeżeli byłoby to niemożliwe, sprawy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

 
§ 14 

Rozstrzyganie sporów 
1. Wszelkie spory między stronami wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą  na zasadzie 

wzajemnego porozumienia. 

2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne, kierowane będą do sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego . 

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
1.  Umowa jest zawarta przez Strony w dobrej wierze i przekonaniu o zgodności z obowiązującym prawem.  
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2. Treść niniejszej Umowy jest poufna. Strony zobowiązują się do nie rozpowszechniania treści Umowy, jak 
również do nie ujawniania jej osobom trzecim, z wyjątkiem organów wymiaru sprawiedliwości, kontroli 
podatkowej, biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe – pod rygorem skutków 
prawnych.  

3.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
Stron.  

 

ZAMAWIAJACY          WYKONAWCA 

 


