
Załącznik nr 1a do SIWZ 

 

 

Umowa generalna nr ............... 

zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego w dniu ................................... r. pomiędzy 

………………………….. 

NIP ………………, 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM-PEŁNOMOCNIKIEM, 

reprezentowaną przez: 

………………. 

a 

................................................................................................................, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

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

........ 

o następującej treści: 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2019 r., Dz.U. poz. 1843). 

§1 

1. Zamawiający-Pełnomocnik udziela zamówienia na zakup energii elektrycznej w imieniu i 

na rzecz uczestników Grupy Zakupowej (GZ). 

2. Szczegółowy wykaz podmiotów tworzących GZ, z których każdy jest Zamawiającym w 

rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy. 

3. Każdy Zamawiający będący uczestnikiem GZ ponosi odpowiedzialność za realizację 

niniejszej Umowy. 

§2 

Szacunkowa ilość energii liczona łącznie dla wszystkich uczestników SGZ wynosi ok. 1,1 GWh 

(+/- 20%). 

§3 

1. Ustala się, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie liczby 

obiektów (punktów odbioru energii elektrycznej) Zamawiających wymienionych w Załączniku 

nr 1 do niniejszej Umowy bez konieczności renegocjacji warunków zamówienia dla GZ. 

2. Zmiany liczby punktów odbioru energii elektrycznej nie mogą wywoływać zmian wolumenu 

sprzedaży większych niż określono w § 2. 

§4 

1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożoną Ofertą wynosi 

………………….…. PLN z VAT. 

Ostateczne rozliczenie następować będzie w oparciu o faktyczne zużycie na podstawie cen 

jednostkowych określonych w pkt 2, z zastrzeżeniem zapisów §2. 



2. Ceny jednostkowe netto po jakich sprzedawana będzie energia elektryczna, zgodnie z 

Ofertą 

Wykonawcy wynoszą: 

dla grupy taryfowej Bxx ……... PLN/kWh 

dla grupy taryfowej Cxx ….…… PLN/kWh 

 

§5 

Każdy z zamawiających (członków GZ) zawrze z Wykonawcą indywidualną umowę kupna-

sprzedaży energii elektrycznej (umowa odbiorcza) dla zarządzanych przez niego obiektów. 

§6 

Zamówienie udzielane jest na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., z tym zastrzeżeniem, 

że faktyczny termin rozpoczęcia realizacji dostaw energii elektrycznej w poszczególnych 

punktach poboru energii będzie uzależniony od terminu rozwiązania dotychczasowych umów 

wiążących Zamawiających. Z tej przyczyny tolerancja szacunkowej ilości energii określona w 

§2 nie obejmuje sytuacji, w której z przyczyn niezależnych od Zamawiającego umowa 

sprzedaży energii elektrycznej nie będzie mogła być zawarta ze skutkiem od dnia 01.01.2020 

r., lecz w terminie późniejszym. 

§7 

1. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

2. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

Wykaz podmiotów tworzących GZ. 

 

 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY – PEŁNOMOCNIK: 


