
Załącznik nr 2 do SIWZ
WZÓR UMOWY

nr....................

zawartej w dniu ........................ we Włodowicach pomiędzy:
Gminą Włodowice z siedzibą Urząd Gminy Włodowice 
42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26, reprezentowaną przez : 
mgr Adama Szmukier - Wójta Gminy Włodowice
przy kontrasygnacie 
mgr Katarzyny Kochman – Skarbnika Gminy
NIP: 649-228-00-07
tel. (34) 3153001
fax (34) 3153031

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

............................................................................................................................
z siedzibą w .................................................................................
wpisaną  pod  nr  KRS:  ....................................,  NIP:  ...................................., 
tel: ….........................., fax: …..........................

reprezentowaną przez: ….........................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. 
z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej „PZP”,

o następującej treści:
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Włodowice”

§1
Postanowienia ogólne, przedmiot umowy

1. Przedmiotem  umowy  jest  określenie  praw  i  obowiązków  Stron,  związanych 
ze  sprzedażą  energii  elektrycznej  na  potrzeby  obiektów  Gminy  Włodowice,  na 
zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (j.t. 
Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie 
aktach wykonawczych.
Przewidywaną ilość punktów odbioru energii elektrycznej oraz szczegółowe informacje 
przedstawia Zestawienie punktów odbioru energii  elektrycznej  –  Załącznik Nr 1 do 
umowy.

2.  Umowa  nie  obejmuje  spraw  związanych  z  dystrybucją  energii  elektrycznej, 
przyłączeniem  i  opomiarowaniem  energii  wchodzących  w  zakres  odrębnej  umowy 
o świadczenie  usług  dystrybucyjnych zawartej  przez  Zamawiającego  z Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego.

3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień umowy, użyte w niej pojęcia oznaczają:
a)  Operator  Systemu  Dystrybucyjnego  (OSD)  -  przedsiębiorstwo  energetyczne 

zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej,
b) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD 

określająca  ich  wzajemne  prawa  i  obowiązki  związane  ze  świadczeniem  usług 
dystrybucji energii elektrycznej w celu realizacji niniejszej umowy,

c)  standardowy  profil  zużycia  –  zbiór  danych  o  przeciętnym  zużyciu  energii 
elektrycznej zużytej przez dany rodzaj odbioru,



d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi 
dystrybucji energii elektrycznej,

e) punkt odbioru – miejsce, do którego dostarczana jest energia elektryczna,
f) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest 

na podstawie odczytów układów pomiarowych,
g) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami 

urządzeń  do  pomiaru  mocy  i  energii  elektrycznej  -  zgodnie  z  okresem 
rozliczeniowym stosowanym przez OSD,

h) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).

§2
Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna 
energii elektrycznej dla punktów odbioru określonych w Załączniku nr 1 do umowy.

2. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania 
umowy do punktów odbioru określanych w Załączniku nr 1 do umowy szacuje się 
w wysokości ok.  706 173 kWh , w tym:
454 015 kWh dla punktów odbioru rozliczanych w grupie taryfowej D11; 
164 479  kWh dla punktów odbioru rozliczanych w grupie taryfowej C12B ;
87 679 kWh dla punktów odbioru rozliczanych w grupie taryfowej C11.           

2.  Powyższa wartość stanowi przewidywany pobór energii, co może nie odzwierciedlać 
realnego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i nie może być 
podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że 
rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź 
zmniejszeniu  przy  zachowaniu  cen  jednostkowych.  Tym  samym  opisane 
prognozowane zużycie energii nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu 
energii w podanej wysokości.

3.  Ewentualna  zmiana  szacowanego  zużycia  nie  będzie  skutkowała  dodatkowymi 
kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg 
cen określonych w § 5 ust. 1.

4. Moc umowna, grupa taryfowa OSD i  warunki  ich zmian oraz miejsce dostarczenia 
energii elektrycznej dla punktów odbioru wymienionych w Załączniku nr 1 określane 
są  każdorazowo  w  Umowie  o  świadczenie  usług  dystrybucji  zawartej  pomiędzy 
Zamawiającym a OSD.

5.  Wykonawca  w  ramach  umowy  zobowiązuje  się  do  pełnienia  funkcji  podmiotu 
odpowiedzialnego  za  bilansowanie  handlowe  dla  energii  elektrycznej  sprzedanej 
w ramach tej umowy, na podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla 
odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w Załączniku nr 
1 lub na podstawie wskazań układów pomiarowych.

6.  Wszystkie  prawa  i  obowiązki  związane  z  bilansowaniem  handlowym  wynikające 
z niniejszej umowy, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na 
Wykonawcę.

7.  Koszty  wynikające  z  dokonania  bilansowania  uwzględnione  są  w  cenie  energii 
elektrycznej określonej w § 5 ust. 1.

8.  Energia  elektryczna  kupowana  na  podstawie  niniejszej  umowy  zużywana  będzie 
na potrzeby odbiorcy końcowego.

§3

Standardy jakości obsługi

1.  Standardy  jakości  obsługi  Zamawiającego  zostały  określone  w  obowiązujących 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy.



2.  W  przypadku  niedotrzymania  jakościowych  standardów  obsługi,  Zamawiającemu 
przysługuje  prawo  bonifikaty  według  stawek  określonych  w  §  42  Rozporządzenia 
Ministra  Gospodarki  z  dnia  18  sierpnia  2011  r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 
189,  poz.  1126)  lub  w  każdym  później  wydanym  akcie  prawnym  określającym 
te stawki.

§4
Podstawowe obowiązki Stron Umowy

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi 

przepisami prawa,
b) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a)  sprzedaż  energii  elektrycznej  do  obiektów  Zamawiającego  wymienionych 

w  Załączniku Nr 1 do umowy, zgodnie z warunkami umowy,
b) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców,
c) przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji,  
dotyczących dostarczanej energii elektrycznej.

§5
Zasady rozliczeń

1.  Sprzedawana  energia  elektryczna  będzie  rozliczana  według  cen  jednostkowych 
energii elektrycznej netto określonych w ofercie przetargowej, które wynoszą:
a) CjD11  =............ zł/kWh - przy rozliczeniu punktów odbioru rozliczanych w grupie 
taryfowej D11,
b) CjC12B =............ zł/kWh - przy rozliczeniu punktów odbioru rozliczanych w grupie 
taryfowej C12B.
c)  CjC11  =............ zł/kWh -  przy rozliczeniu punktów odbioru rozliczanych w grupie 
taryfowej C11.

2.  Cena  jednostkowa  określona  w  §  5  ust.  1  nie  może  ulec  zmianie  w  okresie 
obowiązywania  umowy  za  wyjątkiem  sytuacji  dotyczących  wprowadzenia  przez 
ustawodawcę zmian w zakresie stawek podatku akcyzowego.

3.  Należność  Wykonawcy  za  zużytą  energię  elektryczną  w  okresach  rozliczeniowych 
obliczana  będzie  indywidualnie  dla  każdego  punktu  odbioru  jako  iloczyn  ilości 
sprzedanej  energii  elektrycznej  ustalonej  na  podstawie  wskazań  urządzeń 
pomiarowych  zainstalowanych  w  układach  pomiarowo-rozliczeniowych  i  ceny 
jednostkowej  energii  elektrycznej  określonej  w  §  5  ust.  1  umowy.  Do  wyliczonej 
należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.

4.  Rozliczenia  kosztów sprzedanej  energii  odbywać  się  będą  na  podstawie  odczytów 
rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.

5. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej 
jak i  z  tytułu  dystrybucji  energii  elektrycznej  (z  OSD) odbywać się będzie  według 
jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego.

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

7. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 
do  7  dni  od  otrzymania  przez  Wykonawcę  odczytów  liczników  pomiarowych  od 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

§6
Płatności

1.  Płatnikiem  i  adresatem  faktur  będzie  Gmina  Włodowice,  42-421  Włodowice,  ul. 
Krakowska 26.

2. Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi:



a) brutto: .......................... zł,
słownie złotych: .............................................................................................

b) podatek VAT …….. %: .......................... zł,
słownie złotych: .............................................................................................

c) netto: .......................... zł,
słownie złotych: .............................................................................................

3. Wartość określona w ust. 2 może ulec zmianie w przypadku:

a)  zmiany  ilości  dostarczanej  energii  w  odniesieniu  do  szacowanej  w  §  2  ust.  2 
niniejszej umowy,

b) zmiany stawki podatku akcyzowego,

c) zmiany stawki podatku VAT.

4.  Należności  wynikające  z  faktur  VAT  będą  płatne  przelewem na  wskazany  przez  
Wykonawcę  rachunek  bankowy,  w  terminie  do  30  dnia  od  daty  prawidłowego  
wystawienia faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury na co 
najmniej 23 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego  
terminu,  termin  płatności  wskazany  w  fakturze  VAT  zostanie  automatycznie  
przedłużony o czas opóźnienia.

5.  W przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  prawidłowości  wystawionej  faktury 
adresat  faktury złoży pisemną reklamację,  dołączając  jednocześnie sporną fakturę. 
Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni.

§7
Obowiązywanie umowy

1.  Umowa  wchodzi  w  życie  w  zakresie  każdego  punktu  odbioru  energii  elektrycznej 
z  dniem  01.01.2013  r.  lecz  nie  wcześniej  niż  z  dniem  skutecznego  rozwiązania 
dotychczasowej umowy oraz pozytywnym zakończeniu procedury zmiany sprzedawcy.

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2014 r.
3. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu odbioru nie objętego Załącznikiem Nr 

1 do umowy lub dla punktu, w którym nastąpił  znaczący przyrost mocy w związku 
z  dokonaną rozbudową, będzie  dokonywana na podstawie  zmiany przedmiotowego 
Załącznika, na warunkach określonych w umowie.

4.  Strony  postanawiają,  że  na  wniosek  Zamawiającego  możliwe  jest  zaprzestanie 
sprzedaży  energii  elektrycznej  dla  poszczególnych  punktów  odbioru  ujętych 
w Załączniku nr 1 i nie stanowi ono rozwiązania całej umowy chyba, że przedmiotem 
wypowiedzenia są wszystkie punkty odbioru określone w Załączniku nr 1.

5. Dla realizacji umowy w zakresie każdego punktu odbioru 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.

6. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa 
w  §  7  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, pod rygorem nieważności 
niniejszej umowy w części dotyczącej danego punktu odbioru.

7. W każdym z przypadków określonych w § 7 ust. 6 umowy, Zamawiający zobowiązany 
jest uregulować zobowiązania za zużytą energię elektryczną.

8. 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.



§8
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego lub przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca,  w  wysokości  10  % wynagrodzenia  umownego  brutto  za  przedmiot 
umowy, określonego w § 6 ust. 2 umowy.

2.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, określonego w § 6 ust. 
2 umowy, poza przypadkiem, który określa § 7 ust. 8.

3. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskania zgody Wykonawcy.

§9
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy 
pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

2. Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji:
a) wystąpienia siły wyższej,
b)  wystąpienia  okoliczności,  których Strony umowy nie  były  w stanie  przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności,

c) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów 
i usług lub stawek podatku akcyzowego,

d) terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron 
umowy, (w szczególności gdy uzgodnienia w instytucjach opiniujących będą trwały 
dłużej niż jest to określone w przepisach) wówczas czas trwania rozpocznie się od 
dnia  skutecznego  wejścia  umowy  zakupu  energii  w  życie  i  trwać  będzie  do  
31.12.2014r.

e) zmiany danych identyfikacyjnych punktów poboru energii,
f) zmiany ilości dostaw w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej,
g) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów.
3.  Zamawiający  ma  prawo  do  rezygnacji  z  punktów  odbiorów  wymienionych 

w Załączniku Nr 1 do umowy w szczególności w przypadku przekazania, sprzedaży, 
wynajmu, dzierżawy obiektu innemu podmiotowi, zamknięcia lub likwidacji obiektu  
(punktu odbioru energii) – zmiana wymaga formy aneksu.

4. Zamawiający ma prawo do zwiększenia ilości  punktów odbioru energii,  o których  
mowa w Załączniku Nr 1 do Umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy, 
jednakże w rozmiarze nie większym niż 10% punktów poboru energii. Rozliczenie tych 
punktów odbioru będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnych warunków umowy 
i według określonej w umowie stawki rozliczeniowej.

5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach  
określonych w umowie.

§10
1.  Zamawiający  dla  realizacji  Umowy  i  dokonania  czynności  związanych 

z wprowadzeniem jej do systemu OSD udziela Wykonawcy pełnomocnictwa   o treści 
zawartej w Załączniku Nr 2 do umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo    
zamówień  publicznych  i  przepisy  ustawy  Kodeks  cywilny  oraz  Ustawy  Prawo  
energetyczne.

3.  Wszelkie  sprawy  sporne  wynikłe  z  realizacji  niniejszej  umowy,  Strony  będą 
rozstrzygały polubownie.



4. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego 
rozpatrzenia właściwy będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§11
1. Umowę  sporządzono  w  2-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach  -  1  egz. 
dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.
2. Integralną część umowy stanowi ą załączniki:
- Załącznik nr 1 do umowy: Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej.
- Załącznik Nr 2 do umowy: Pełnomocnictwo.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:



Załącznik nr 1 do umowy

Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej

OŚWIETLENIE ULICZNE – grupa taryfowa całodobowa D11

L.p.
Obiekty – punkty odbioru 

energii Nr ewidencyj-
ny

Moc 
przy-
łącze-
niowa/ 
umow

na 
[kW]

za-
bezp. 
Prze
dlicz-
niko-
we

Fazo-
wość

Grupa ta-
ryfowa

Szacowane 
zużycie ener-
gii [kWh] w 

okresie trwa-
nia umowy

24 m -ce

Nr licznika

1 Góra Włodowska Myszkow-
ska I 32-90649011 2 16 3 D11 18480 13303896

2 Góra Włodowska Myszkow-
ska II 32-90649031 1,1 20 1 D11 9561 28401131

3 Góra Włodowska  Żarecka III 32-90649041 3,9 25 3 D11 29201 70567354

4 Góra Włodowska Myszkow-
ska V 32-90649051 2,2 25 1 D11 18467 60120556

5 Hucisko I k/Zdowa 32-90649081 1,5 10 3 D11 17976 10445732

6 Hucisko III k/Zdowa 32-90649061 1,9 10 3 D11 19156 13358051

7 Hucisko IV k/Zdowa 32-90649071 1,7 10 3 D11 18932 13803453

8 Zdów I 32-90649221 4,6 20 3 D11 18858 10444663, 
10237444

9 Zdów II 32-90649231 1,2 20 1 D11 16380 80149969

10 Zdów Borowa 32-90649241 1 16 1 D11 6159 00004489

11 Rzędkowice I 32-90649141 3,5 20 3 D11 20696 10167262

12 Rzędkowice II 32-90649091 0,7 16 1 D11 4660 00004414

13 Rzędkowice II 32-90649151 1,1 10 3 D11 5647 70567660

14 Rzędkowice Boczna 32-00001897 1 6 1 D11 7747 23600427

15 Rzędkowice, ul. Wiejska 32-00002778 0,7 20 1 D11 1922 235645888

16 Morsko 32-90649021 1 10 3 D11 4116 70567605

17 Morsko I 32-90649101 6,2 25 3 D11 15721 70567383

18 Morsko II Zaborze 32-90649111 2,3 25 1 D11 8518 7138029

19 Morsko IV 32-90649121 1,3 10 3 D11 9629 70567362

20 Parkoszowice Krakowska 32-90649131 2,9 16 3 D11 21974 13303750

21 Włodowice Krakowska I 32-90649161 3,2 16 3 D11 19154 6558085

22 Włodowice Krakowska VII 32-90649171 5,3 20 3 D11 41735 742494

23 Włodowice II Młyny 32-90649181 2,7 16 3 D11 17707 11719816

24 Włodowice Żarecka III 32-90649191 7,4 25 3 D11 41880 70567609

25 Włodowice IV 32-90649201 2,7 25 1 D11 16034 25754219

26 Włodowice V 32-90649211 7,2 25 3 D11 40108 12639488

27 Włodowice Poleskiego 32-00002250 1 16 1 D11 3597 22007937

Razem: 71,3 454015



OŚWIETLENIE ULICZNE – strefa dzienna i nocna, grupa taryfowa C12B

L.p.
Obiekty – punkty 
odbioru energii Nr układu po-

miarowego

Moc 
przy-
łącze-
nio-
wa/ 

umow
na 

[kW]

za-
bezp

. 
Prze

d-
licz-
niko-
we

Fazo-
wość

Gru-
pa 

tary-
fowa

Szacowa-
ne zużycie 

energii 
[kWh] w 
okresie 
trwania 

umowy – 
strefa 

dzienna
24 m-ce

Szacowa-
ne zuży-

cie energii 
[kWh] w 
okresie 
trwania 

umowy – 
strefa 
nocna

24 m-ce

Nr licznika

1 Rudniki Osada 
Młyńska 07/0532/0286/0 3,5 16 1 C12B 6525 13232 12952903

2 Rudniki I 07/5556/0010/0 16,5 16 3 C12B 35257 3975 8973224

3 Rudniki II 07/5556/0008/0 6,6 10 3 C12B 4103 4985 7454368

4 Rudniki III 07/5556/0209/0 13,2 20 3 C12B 9832 13654 7677172

5 Rudniki VI 07/5556/0011/0 6,6 10 3 C12B 8404 18278 100119224

6 Rudniki VII 07/5556/0012/0 6,6 10 3 C12B 5208 11052 9284561

7 Skałka I 07/2226/0002/0 6,6 10 3 C12B 7961 12266 30332663

8 Skałka II 07/5556/0201/0 6,6 10 3 C12B 4969 4778 12999041

Razem : 66,2 82259 82220

BUDYNKI MIENIA KOMUNALNEGO I INNE OBIEKTY – grupa taryfowa 
całodobowa C11

L.p.
Obiekty – punkty poboru 

energii Nr ewidencyj-
ny

Moc 
przyłą-

cze-
niowa/ 
umow-

na 
[kW]

za-
bezp

. 
Prze

d-
licz-
ni-
ko-
we

Fa-
zo-
wo
ść

Gru-
pa ta-
ryfo-
wa

Szacowane zuży-
cie energii [kWh] 
w okresie trwa-

nia umowy
24 m-ce

Nr licznika

1 Rzędkowice ul. Wiejska 2 32-48159022 20 32 3 C11 8446 11537680

2 Zdów ul. Topolowa 24 32-53309041 3 16 1 C11 1016 60007491

3 Hucisko ul. Skalny Widok 
71 32-37059021 4 20 1 C11 139 2311601

4 Morsko ul. Jurajska 39 32-43249021 16 25 3 C11 565 11778032

5 OSP Parkoszowice ul. 
Wiejska 42 32-46049031 13 20 3 C11 90 11410037

6 Parkoszowice ul. Wiejska 
60 32-46049011 13 20 3 C11 918 11160780

7 GOK Włodowice ul. Żarec-
ka 59 32-61029151 27 50 3 C11 9127 70313786

8 Urząd Gminy Włodowice 
ul. Krakowska 26 32-61049021 40 63 3 C11 67374

l. e. czynnej 
1404574/

l. e. biernej 
11459458

9 Skrzynka do prac słup Ry-
nek Włodowice 32-61039071 16 25 3 C11 4 11406918

Razem : 152 87679



Załącznik nr 2 do umowy

Włodowice, dn. …..........................

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielamy pełnomocnictwa

.......................................................................................
ul. …........................ nr ….......
kod pocztowy …................, miejscowość …........................

Nr NIP: ….....................................
Nr Regon: ….................................

do  dokonania  następujących  czynności  związanych  ze  zmianą  sprzedawcy  energii 
elektrycznej:

1).  zgłoszenia  właściwemu  Operatorowi  Systemu  Dystrybucyjnego  do  realizacji 
umowy sprzedaży energii elektrycznej,

2).  reprezentowania  przed  właściwym  Operatorem  Systemu  Dystrybucyjnego 
w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy,

3).  dokonania  wszelkich  czynności,  które  będą  konieczne  do  przeprowadzenia 
działań, o których mowa w pkt 1 -2,

4). dokonania  z  należytą  starannością  wszelkich  czynności  koniecznych,  celem 
obowiązywania Umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz  Umowy o świadczenie 
usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD od dnia 01.01.2013r.

5).  udzielania dalszych pełnomocnictw w w/w zakresie, pracownikom Wykonawcy.

Pełnomocnictwo  jest  ważne  do  zakończenia  obowiązywania  umowy sprzedaży  energii 
elektrycznej.


