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                      Załącznik nr 7 do SIWZ 
   Nr sprawy: LDZ-WA.271.3.2019 

 

Istotne postanowienia umowy na „Dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu Statystycznego  

w Brzezinach” 

1. Dane i charakterystyka energetyczna obiektów ( zgodna z warunkami technicznymi świadczenia usług 

w aktualnie obowiązujących umowach): 

Dla części I: 

Punkt poboru energii elektrycznej: Urząd Statystyczny w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź (budynek 

biurowy) 

 grupa przyłączeniowa: III; 

 moc przyłączeniowa: 130 kW; 

 moc umowna: 130 kW; 

 grupa taryfowa: B22; 

 napięcie znamionowe: 230/400 V; tgφ0=0,4; 

 średnie planowane/szacunkowe zużycie energii: 24 578 kWh/miesiąc (w tym szczytowa  

7 052 kWh/miesiąc, pozaszczytowa 17 526 kWh/miesiąc); 

 typ przyłącza: kablowe; 

 rodzaj zasilania: podstawowe; 

 miejscem dostawy energii elektrycznej są głowice kabli zasilających 15kV w stacji abonenckiej  

nr 3343. 

Dla części II: 

Punkt poboru energii elektrycznej: Oddział Urzędu Statystycznego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 14, 

95-060 Brzeziny (budynek biurowy) 

 grupa przyłączeniowa: V; 

 moc przyłączeniowa: 27 kW; 

 moc umowna: 27 kW; 

 grupa taryfowa: C11; 

 napięcie znamionowe: 230/400 V; tgφ0=0,4; zabezpieczenia przedlicznikowe 63 A; 

 średnie planowane / szacunkowe zużycie energii: 1 868 kWh/miesiąc; 

 typ przyłącza: kablowe; 

 rodzaj zasilania: podstawowe; 

miejscem dostawy i odbioru energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od 

zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy. 

2. Zmiana mocy umownej może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego złożony Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej i zapewnienia jej dystrybucji do 

obiektów Zamawiającego. 

4. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji odbywa się na warunkach 

określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity:  

Dz. U. 2018 r., poz. 755 z późn. zm.)  - zwanej dalej Prawem energetycznym i przepisami wykonawczymi 

do ww. ustawy. 
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5. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

a. określonych w art. 142 ust. 5 ustawy , wynikających ze zmian w przepisach prawnych 

dotyczących podatku akcyzowego lub wprowadzenia zmiany innych opłat lub podatków 

związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów 

wpływających na koszt energii elektrycznej, 

b.  zmiany wysokości stawek opłat Operatora Systemu Dystrybucyjnego związanych  

z dystrybucją energii elektrycznej wprowadzonych zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

Powyższe zmiany nie wymagają podpisania aneksu do umowy. 

6. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego. 

7. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą umowę z OSD, w ramach której OSD zapewnia Wykonawcy 

świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesje na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki. 

9. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do zajmowania ww. obiektów, do których ma być 

dostarczana energia elektryczna, na podstawie niniejszej umowy. 

10. Rozliczenia pomiędzy stronami odbywać się będą: 

dla części I - Urzędu Statystycznego w Łodzi -  w miesięcznych okresach rozliczeniowych,  

dla części II - Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach – w miesięcznych lub dwumiesięcznych 

okresach rozliczeniowych, 

na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie 30 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

11. Faktury będą przesyłane odpowiednio: 

 dla części I - do Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź,  

 dla części II - do Oddziału Urzędu Statystycznego w Brzezinach ul. Sienkiewicza 14,  

95-060 Brzeziny. 

12. Umowę zawarto na czas oznaczony: od 01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r. 

13. Umowa może zostać rozwiązana przed okresem, na jaki została zawarta w przypadku innego 

zadysponowania nieruchomością m.in. zbycia oraz na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. W tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone zgodnie ze  

wskazaniem liczników na dzień rozwiązania umowy. 

14. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 

Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.), kodeksu cywilnego  

i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 

zm.). 

15. Wykonawca wyznacza Pana/ Panią (Imię i Nazwisko, nr tel.) ……………………………………….................................. 

………………………………………….do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. 

16. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

17. SIWZ,  Formularz ofertowy i Formularz cenowy - stanowią załączniki do umowy. 

 

Zamawiający wymaga zawarcia dwóch odrębnych umów dla każdej z części. 


