Załącznik nr 4b do SWZ - Projekt umowy
Część nr 2 – Pozostałe obiekty
ZP.271.1.24.2021
Umowa Nr ….. / 2021
zawarta w dniu …………… r., pomiędzy:
Gminą Brójce z siedzibą: Brójce 39, 95-006 Brójce, NIP 728 27 00 283, Regon 472057750,
działającą w imieniu własnym oraz jako podmiot upoważniony do zawarcia umowy
wynikającej z postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 t.j.) na zakup energii elektrycznej dla
jednostek organizacyjnych tj:
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowicach,
2) Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kurowicach,
3) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bukowcu,
4) Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach,
5) Zakład Usług Komunalnych w Brójcach,
6) Ochotnicza Straż Pożarna w Karpinie,
7) Ochotnicza Straż Pożarna w Kotlinach,
8) Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowicach,
9) Ochotnicza Straż Pożarna w Pałczewie,
10) Ochotnicza Straż Pożarna w Stefanowie,
11) Ochotnicza Straż Pożarna w Giemzowie,
12) Ochotnicza Straż Pożarna w Wardzynie,
13) Ochotnicza Straż Pożarna w Brójcach,
14) Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Rakowej,
15) Oczyszczalnia Ścieków w Kurowicach,
16) Urząd Gminy Brójce.
reprezentowaną przez:
Pana Radosława Agaciaka – Wójta Gminy Brójce
przy kontrasygnacie Pani Renaty Śliwińskiej – Skarbnika Gminy
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a ………………………………………..
mającym swą siedzibę w …………………………………………………………………….
zarejestrowanym w*/prowadzącego działalność gospodarczą …………………………..
REGON …………………………………. NIP ……………………………………………
reprezentowaną przez:…………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą"
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 t.j.) została zawarta umowa,
następującej treści:
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§ 1 Przedmiot Umowy i postanowienia ogólne
Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą
energii elektrycznej na potrzeby obiektów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do
umowy – Wykaz punktów poboru – pozostałe obiekty.
Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami:
a) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021 poz. 716) wraz z
aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej umowy,
b) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740,
zwanej dalej „Kodeks cywilny”),
c) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129), zwana dalej „ustawą Pzp”.
Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja S.A. (zwanego dalej
OSD), z którym Zamawiający ma podpisaną umowę o świadczenie takich usług, co
najmniej do 31.12.2022 rok i umożliwiająca rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej.
Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie
zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr
……………………………….., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż
energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
OSD. Oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przepisów
art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.
§ 2 Zobowiązania Stron
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich obiektów
Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do umowy w okresie 12 miesięcy
począwszy od 01.01.2022 r.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości obiektów i mocy wskazanych
w Załączniku nr 1 do umowy, o których będzie każdorazowo informował Wykonawcę,
a Wykonawca jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia za faktycznie sprzedaną
energię elektryczną.
Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD
niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do złożenia w imieniu Zamawiającego wniosków
o zawarcie umów dystrybucyjnych z OSD o wnioskowanych przez Zamawiającego
parametrach dla obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy
nieposiadających zawartych umów dystrybucyjnych.
Wykonawca zobowiązuje się do złożenia OSD zgłoszenia o zawarciu niniejszej umowy
na sprzedaż energii elektrycznej.
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Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej umowy do OSD,
tj. w terminie umożliwiającym wejście niniejszej umowy w życie najpóźniej z dniem
01.01.2022 r.
7. Łącznie z zawarciem niniejszej umowy Zamawiający udziela Wykonawcy stosownego
pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, w zakresie przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów
jakościowych wskazanych w § 4 Umowy,
2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń,
3) zapewnienia Zamawiającemu informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych
energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego w poszczególnych PPE do
obiektów objętych Umową otrzymanych od właściwego OSD,
4) sprzedaży energii elektrycznej w cenach ofertowych do nowych PPE lub nowych
obiektów Zamawiającego,
5) niezwłocznego informowania Zamawiającego o negatywnie zweryfikowanych
punktach poboru energii zgłoszonych przez Wykonawcę do zmiany Sprzedawcy wraz
z podaniem przekazanej przez OSD przyczynie dokonania negatywnej weryfikacji.
9. Zamawiający zobowiązuje się do:
a. pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami
Umowy,
b. terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności
związanych ze sprzedażą tej energii,
c. bezzwłocznego powiadamiania Wykonawcy o wszelkich okolicznościach
mających wpływ na obliczenia należności ze energię elektryczną w tym zmian
w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych
punktach poboru PPE, w tym o likwidacji PPE, utworzeniu nowego PPE, zmianie
licznika w układzie pomiarowo rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.
10. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących
podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.
§ 3 Bilansowanie handlowe
1. Zgodnie z art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego Bilansowanie handlowe jest to zgłoszenie
operatorowi
systemu
przesyłowego
elektroenergetycznego
przez
podmiot
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe realizacji umów sprzedaży energii
elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń
różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości
określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.
2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie
handlowe.
3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych
z niezbilansowaniem.
6.
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Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem
handlowym związane z wypełnieniem Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie
grafików handlowych do OSD, należą do Wykonawcy.
§ 4 Standardy jakościowe
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe
w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa
energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy
w zakresie zachowania standardów jakościowych.
2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego
w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie
oraz awarii sieciowych wchodzących w zakres odpowiedzialności OSD, jak również
z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD niezawinionych przez Wykonawcę.
3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do
udzielenia bonifikat w wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy prawo energetyczne.
§ 5 Zasady dostawy energii elektrycznej
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje energie elektryczną do poszczególnych PPE
Zamawiającego wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy – Wykaz punktów poboru –
pozostałe obiekty.
2. Przewidywana ilość zużycia energii elektrycznej będącej przedmiotem sprzedaży w okresie
obowiązywania Umowy, wynosi 500.003,00 kWh.
3. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami
dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen
określonych w niniejszej Umowie.
4. Na podstawie art. 433 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje minimalną ilość dostaw
energii elektrycznej w wysokości 400.000 kWh.
5. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczania energii elektrycznej dla PPE
wymienionych w Załączniku nr 1 umowy określana jest każdorazowo w umowach o
świadczenie usług dystrybucyjnych zawartych z OSD.
6. Energia elektryczna nabywana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na
potrzeby Odbiorcy końcowego, tj. odbiorców wymienionych w Załączniku nr 1 do
umowy.
§ 6 Ceny i stawki opłat
1. Strony ustalają cenę za energię elektryczną w zł/1 kWh dla obiektów Zamawiającego,
zasilanych z sieci Nn, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy
w wysokości:
netto ………………. zł (słownie złotych: ………),
plus podatek VAT ……….. % w wysokości zł …………,
brutto …………… zł (słownie złotych: ………),
opłata handlowa ……………. zł/m-c brutto (słownie złotych: ………).
4.
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Wartość umowy brutto umowy wynosi ……… zł (słownie złotych).
Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem
akcyzowym.
Ceny określone w ust. 1 obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci
elektroenergetycznej OSD obiektów Zamawiającego.
§ 7 Rozliczenia
Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą
w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych lub zgodnie z okresem rozliczeniowym
stosowanym przez OSD działającym na danym terenie, określonym w umowie
o świadczenie usług dystrybucji przez wystawienie poszczególnym Odbiorcom
końcowym przez Wykonawcę faktur VAT. Za wykonanie dostawy energii elektrycznej
Wykonawca wystawiać będzie faktury za okres rozliczeniowy w terminie do 15 dnia
następującego po okresie rozliczeniowym. Dopuszcza się na pisemny wniosek
Zamawiającego rozliczenie za pobraną energię elektryczną na podstawie wystawionych
przez Wykonawcę faktur przedpłatowych.
Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy obliczane będzie indywidualnie dla
każdego PPE, jako iloczyn ilości faktycznie zużytej energii elektrycznej ustalonej na
podstawie udostępnionych przez OSD wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych
w układach pomiarowo – rozliczeniowych i ceny jednostkowej za 1 kWh energii
elektrycznej wskazanej w § 6 ust. 1 w całym okresie trwania umowy.
W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiaroworozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej
energii elektrycznej Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności za
pobraną energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią
liczbę jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczaną na podstawie sumy
jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiaroworozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożoną przez liczbę dni
okresu, którego dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy
uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane
okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.
Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie
poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest
wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.
Jeżeli błędy wskazane w ust. 3 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za
dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty
uprzednio wystawionych faktur.
§ 8 Płatności
Należności wynikające z faktur wystawionych przez Wykonawcę, o których mowa
w § 7 ust. 1, zostaną uregulowane przelewem na konto Wykonawcy numer
……………………………………………………………………………, w terminie 30 dni
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od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury
VAT.
Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku
bankowego Zamawiającego.
W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty faktur Wykonawca obciąża
Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
O zmianach danych rachunków bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują
się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi
operacjami bankowymi.
Faktura za dostawę energii elektrycznej dla Gminy Brójce, dotycząca obiektów
Gminy Brójce powinna zostać wystawiana w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Brójce, Brójce 39, 95 – 006 Brójce NIP 728 27 00 283
Odbiorca: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95 – 006 Brójce
– pozycja nr ….. – załącznik nr 1 do umowy

6. Faktury za dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Brójce
powinny być wystawione w następujący sposób :
1) Nabywca: Gmina Brójce 95-006 Brójce 39, NIP 728 27 00 283
Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Brójcach (NIP: 7282765199; REGON:
101007254) z siedzibą: 95-006 Brójce 46 – pozycja nr ….. – załącznik nr 1 do umowy
2) Nabywca: Gmina Brójce 95-006 Brójce 39, NIP 728 27 00 283
Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach (NIP: 7282839897;
REGON: 100808764) z siedzibą: 95-006 Kurowice, ul. Szkolna 1 – pozycja nr ….. –
załącznik nr 1 do umowy
3) Nabywca: Gmina Brójce 95-006 Brójce 39, NIP 728 27 00 283
Odbiorca: Zespół Szkolno–Przedszkolny w Bukowcu (NIP: 7282308585; REGON:
001157850) z siedzibą: 95-006 Bukowiec, ul. Szkolna 3 – pozycja nr ….. – załącznik nr 1
do umowy
7. Odrębnymi płatnikami są jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną:
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowicach (NIP: 7282363615;
REGON: 472366847) z siedzibą: 95-006 Kurowice, ul. Pabianicka 4 – pozycja nr ….. –
załącznik nr 1 do umowy
2) Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach (NIP: 7282383931; REGON: 001129575) z siedzibą:
95-006 Brójce 39b – pozycja nr ….. – załącznik nr 1 do umowy
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3) Ochotnicza Straż Pożarna w Karpinie (NIP: 7282807963; REGON: 471409307)
z siedzibą: 95-006 Karpin 21 – pozycja nr ….. – załącznik nr 1 do umowy
4) Ochotnicza Straż Pożarna w Kotlinach (NIP: 7281653498; REGON: 471442440)
z siedzibą: 95-006 Kotliny 17b – pozycja nr ….. – załącznik nr 1 do umowy
5) Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowicach (NIP: 7282313735; REGON: 472265483)
z siedzibą: 95-006 Kurowice, ul. Rządowa 94 – pozycja nr ….. – załącznik nr 1 do umowy
6) Ochotnicza Straż Pożarna w Pałczewie (NIP: 7282388911; REGON: 472862010)
z siedzibą: 95-006 Pałczew 34 – pozycja nr ….. – załącznik nr 1 do umowy
7) Ochotnicza Straż Pożarna w Stefanowie (NIP:7281331122; REGON: 471391978)
z siedzibą: 95-006 Stefanów 1d – pozycja nr ….. – załącznik nr 1 do umowy
8) Ochotnicza Straż Pożarna w Giemzowie (NIP: 7281795867; REGON: 471464996)
z siedzibą: 95-006 Giemzów 37 – pozycja nr ….. – załącznik nr 1 do umowy
9) Ochotnicza Straż Pożarna w Wardzynie (NIP: 7281916532; REGON: 471346274) z
siedzibą: 95-006 Wardzyn 75c – pozycja nr ….. – załącznik nr 1 do umowy
10) Ochotnicza Straż Pożarna w Brójcach (NIP: 7281916590; REGON: 471409276)
z siedzibą: 95-006 Brójce 39b – pozycja nr ….. – załącznik nr 1 do umowy
11) Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Rakowej (NIP: 7282166777; REGON: 473039435)
z siedzibą: 95-006 Wola Rakowa, ul. Główna 28 – pozycja nr ….. – załącznik nr 1 do
umowy.
8. W przypadku wystawienia wadliwej faktury VAT za pośrednictwem platformy PEF,
zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ), Zamawiający i Wykonawca zastrzega wystawienie
korekty faktury za pośrednictwem platformy PEF.
9. Wykonawca oświadcza, że jest* / nie jest* czynnym* / zwolnionym* podatnikiem podatku
od towarów i usług VAT, co potwierdza wydruk z Portalu Podatkowego podatki.gov.pl
Ministerstwo Finansów oraz zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o każdej
zmianie statusu VAT najpóźniej z doręczeniem faktury.
10. W przypadku zmiany stawek podatku VAT wartość tego podatku oraz wynagrodzenia
brutto zostaną naliczone i wypłacone Wykonawcy według właściwych stawek podatku VAT
obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przelewów metodą płatności
podzielonej („split payment”).
12. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy związany jest
z prowadzoną działalnością gospodarczą i znajduje się na „białej liście”- Wykazie podmiotów
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zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i
przywróconych do rejestru VAT, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
13. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić
zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT,
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia. Zapłata
wynagrodzenia zostanie wstrzymana do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu tego
rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww.
wykazie. Ewentualnie do złożenia przedmiotu świadczenia pieniężnego do depozytu
sądowego, po uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcy za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy i udzieleniu mu dodatkowego terminu nie
krótszego niż 7 dni do wskazania rachunku bankowego ujawnionego na liście, o której mowa
w ust. 12.
14. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww.
wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki ustawowe za
opóźnienie. Uznaje się, że zapłata nie nastąpiła przez ten okres z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
§ 9 Wstrzymanie sprzedaży energii
1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do danego punktu poboru
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.
2. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka
z zapłatą za pobraną energię elektryczną, co najmniej 30 dni po upływie terminu
płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego pisemnego wezwania do zapłaty
zaległych i bieżących należności w dodatkowym 14 dniowym terminie oraz
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.
§ 10 Okres obowiązywania Umowy
1.

Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia
01.01.2022 r., jednak nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia
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2.

do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej
umowy, a także z dniem wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy
o świadczenie usług dystrybucji.
Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony wynoszący 12 miesięcy począwszy
od 01.01.2022 r.
§ 11 Rozwiązanie Umowy

1.

Umowa może być rozwiązana przez jedną ze stron w trybie natychmiastowym
w przypadku, gdy druga ze stron rażąco i uporczywie narusza warunki umowy. Przed
rozwiązaniem umowy strona zobowiązana jest do wezwania drugiej strony do
zaniechania naruszeń i wyznaczenia jej w tym celu dodatkowego 7-dniowego terminu
liczonego od dnia doręczenia wezwania w formie dokumentowej.

2.

Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wzajemnych
należności i wynikających z niej zobowiązań za wykonaną dostawę energii elektrycznej.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji praw
wynikających z niniejszej umowy.
§ 12 Zmiany postanowień umowy
Wszelkie zmiany postanowień umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2, mogą
nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy
w okolicznościach wskazanych w art. 455 Ustawy Pzp (o ile zmiany te nie prowadzą do
zmiany charakteru Umowy), a w szczególności w przypadku wypadku:
1) zmiany stawki akcyzy – Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wartości
jednostkowych netto określonych w § 6 ust. 1,
2) zmiany stawki podatku VAT – wówczas zmianie ulegają określone w § 6 ust. 1, ceny
jednostkowe brutto, natomiast wartości jednostkowe netto pozostają bez zmian,
3) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
i niemających charakteru zmian istotnych w rozumieniu art. 454 ust. 1 ustawy Pzp.
4) zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru i wartości pobranej energii
elektrycznej, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Umowy z tym zastrzeżeniem, że
spowodowane takimi zmianami zwiększenie wartości umowy musi być mniejsze od
10% wartości zamówienia pierwotnego.
Zamawiający dopuszcza nieistotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile nie zmienia
ogólnego charakteru Umowy i nie zachodzi, co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub
przyjęte zostałyby oferty innej treści;
2) narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający
z umowy;

3.

1.
2.

3.
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

4) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2.
§ 13 Kary umowne
Strony ustalają i zastrzegają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy zastosowanie mieć będą kary umowne niezależnie od tego czy szkoda zaistniała
i jaka była jej wielkość.
Kary umowne zastosowanie mieć będą w następujących przypadkach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez
Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 10% łącznej wartości Wynagrodzenia brutto przedstawionego
w § 6 ust. 2 umowy.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 10% łącznej wartości Wynagrodzenia brutto
przedstawionego w § 6 ust. 2 umowy.
Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z płatności należnych Wykonawcy, bez
dodatkowego wzywania Wykonawcy do uiszczenia tej kary. Uprawnienia tego nie
stosuje się w okresie obowiązywania ustawowych ograniczeń w dopuszczalności
potrącania kar umownych, w tym w szczególności na podstawie art. 15 r ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 t.j.).
Zamawiający w związku z naliczeniem kar umownych wystosuje do Wykonawcy notę
obciążeniową za każdą naliczoną karę umowną.
Jeżeli wysokość szkody powstałej u Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy przewyższy wysokość zastosowanej kary umownej, Zamawiający ma prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Za szkodę uważa się również sytuację, gdy z przyczyn leżących pod stronie Wykonawcy
zaprzestano na stałe lub czasowo sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego,
skutkiem czego jest tzw. sprzedaż rezerwowa w rozumieniu przepisów prawa
energetycznego. Za szkodę uważa się w szczególności różnicę w kosztach zakupu energii
elektrycznej od tzw. sprzedawcy rezerwowego wobec ceny, która by była poniesiona na
podstawie niniejszej umowy. Z tym, że nie dłużej niż do dnia wyłonienia nowego
sprzedawcy w ramach postępowania przetargowego lub do dnia 31.12.2022 r.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi
20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.
§ 14 ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY

1. Zamawiający oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego, w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego
i uporczywego naruszania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, w tym
wykonywania umowy niezgodnie z treścią złożonej oferty. Zamawiającemu przysługuje
prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o jednej z wymienionych przyczyn.
§ 15 Ochrona danych osobowych
1. Strony umowy będą przetwarzać dane osobowe, powierzone na podstawie niniejszej
umowy w związku z realizacją przedmiotu umowy.
2. Strony umowy oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO
poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym
z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Osoby przetwarzające przedmiotowe dane po stronie Zamawiającego i Wykonawcy
posiadają odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy.
4. Strony umowy nie przekazują danych do państwa trzeciego, a jedynie mogą przekazywać
instytucją publicznym w celu rozliczeń finansowych, a także kontroli przestrzegania
prawa powszechnie obowiązującego.
§ 16 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ilekroć w Umowie jest mowa o formie dokumentowej oznacza to przekazanie informacji
lub oświadczenia w sposób pozwalający odczytać ich treść oraz pozwalający utrwalić tę
treść drogą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany jako adres do kontaktu przez
Strony w Umowie. W przypadku braku zastrzeżenia w Umowie formy pisemnej dla
wywołania skutków prawnych wobec drugiej strony Umowy uznaje się za obowiązującą
formę dokumentową.
3. Strony ustalają następujące osoby oraz adresy, w tym adresy - mail do kontaktu:
Pan Jakub Hajduk, e-mail: jakub.hajduk@brojce .pl, tel. 42 295 01 18.
4. Spory powstałe przy wykonywaniu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące
przepisy, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa energetycznego wraz z aktami
wykonawczymi, Prawa zamówień publicznych.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem rozwiązania dotychczasowych umów o sprzedaż
energii elektrycznej.
7. Zamawiający nie będzie ponosił na rzecz Wykonawcy żadnych innych opłat poza
wymienionymi w umowie, w tym ewentualnych opłat wynikających z wewnętrznych
regulaminów Wykonawcy.
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8. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
9. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
- Załącznik nr 1 - Wykaz punktów poboru
- Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy pomiędzy Wykonawcą
a OSD.
Zamawiający

Wykonawca

str. 12

Załącznik nr 2 do Umowy
ZP.271.1.24.2021
PEŁNOMOCNICTWO
Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy:
.............................................................................................................
……………………………………………………………………….
Adres zameldowania/Adres siedziby firmy:*
............................................................................................................
………………………………………………………………………
Seria i nr dowodu osobistego:* ............................................................................
PESEL:*
.............................................................................................................
NIP:* ...................................................................................................................
Ja/My niżej podpisany/a/i udzielam/y niniejszym pełnomocnictwa na rzecz:
………………………………………… do dokonania wszelkich czynności związanych:
1) ze zgłoszeniem właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji
zawartej z: ............................................................................................ umowy sprzedaży
energii elektrycznej oraz reprezentowania Zamawiającego przed OSD w związku
z procedurą zmiany Sprzedawcy,
2) z wypowiedzeniem dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej
i świadczenia usług dystrybucji, bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej
dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia
o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji,
bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron,
dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej,
3) z zawarciem umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie
Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wymaganego oświadczenia (według wzoru
OSD) skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego.
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia …………………………………… do udzielania
dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.
Niniejsze pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane w drodze pisemnego
zawiadomienia (oświadczenia) przesłanego przez Zamawiającego na adres Pełnomocnika.
Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje przez czas trwania umowy zawartej z …………….
bądź do momentu odwołania pełnomocnictwa.
Data, czytelny podpis: ...................................................................................
* - niepotrzebne skreślić; imię i nazwisko, adres zameldowania, seria i nr dowodu osobistego, PESEL podać w
przypadku osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych.
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Załącznik nr 3 do Umowy
ZP.271.1.24.2019

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UMOWY
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy …………..……………………………………………………………
Numer telefonu ………………………………………..……………………………………….
Adres e-mail ……………………………………………………………………..
NIP ………………………………..
REGON …………………………………………….
Oświadczamy, iż posiadamy aktualną umowę z PGE Dystrybucja S.A., obowiązującą do
………………………... i umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. do obiektów Zamawiającego.

……………………..
Miejscowość, data

….…………………………….
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do Umowy
Zestawienie Zbiorcze Punktów Poboru
Część 2 zamówienia
POZOSTAŁE OBIEKTY
1.1 Gmina Brójce - Pozostałe obiekty (gminy)
Lp.

płatnik punktu
poboru

rodzaj punktu
poboru

ulica/miejsce

kod

miejscowość

numer
ewidencyjny

numer
licznika

taryfa

moc umowna

szacowane
szacowane
zużycie
zużycie
energii [kWh] energii [kWh]
w okresie od
w okresie od
01.01.22r. do
01.01.22r. do
31.12.2022r.
31.12.2022r..
Strefa
Strefa
szczyt/dzienna pozaszczyt/no
cna

suma
szacowanego
zużycia
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do
31.12.2022r.

1 Urząd Gminy Brójce Pozostałe
obiekty

Brójce 39

95-006

Brójce

PLLZED00000
4244309

70374320 C12a

9

10704

31866

42570

2 Urząd Gminy Brójce Budynek
wielorodzinny

Brójce 46A

95-006

Brójce

PLLZED00000
4246901

24559682 G11

4

1206

1000

2206

3 Urząd Gminy Brójce Pozostałe
obiekty

Kurowice/Pabi 95-006
anicka 10

Brójce

PLLZED00000
4246105

70500633 C12a

15

7788

20148

27936

4 Urząd Gminy Brójce Pozostałe
obiekty

Wola
Rakowa/Szkol
na 1

95-006

Brójce

PLLZED00006
9770806

90013561 C11

18

1200

1800

3000

5 Urząd Gminy Brójce Pozostałe
obiekty

Wola
Rakowa/Tuszy
ńska 2

95-006

Brójce

PLLZED00000
4246409

70103133 C12a

15

3192

8460

11652

6 Urząd Gminy Brójce Pozostałe
obiekty

Wola
Rakowa/Tuszy
ńska 2

95-006

Brójce

PLLZED00000
4247705

1221301 C12a

39

3702

13194

16896

7 Urząd Gminy Brójce Pozostałe
obiekty

Bukowiec/Roki 95-006
cińska 129

Brójce

PLLZED00003
1475502

24002483 C11

39

15000

10000

25000

8 Urząd Gminy Brójce Pozostałe
obiekty

Bukowiec/Gór
na 29

Brójce

PLLZED00006
9770900

71864621 C11

18

2500

1000

3500

łącznie

45292

87468

132 760,00

95-006

1.2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lp.

płatnik punktu
poboru

1 Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej

rodzaj punktu
poboru

Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej

ulica/miejsce

kod

Kurowice/Pabi 95-006
anicka 4

miejscowość

Brójce

numer
ewidencyjny

PLLZED00000
4242104

numer
licznika

taryfa

14225029 C12a

moc umowna

szacowane
szacowane
zużycie
zużycie
energii [kWh] energii [kWh]
w okresie od
w okresie od
01.01.22r. do
01.01.22r. do
31.12.2022r.
31.12.2022r..
Strefa
Strefa
szczyt/dzienna pozaszczyt/no
cna

suma
szacowanego
zużycia
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do
31.12.2022r.

18

3342

12282

15624

łącznie

3342

12282

15624

szacowane
szacowane
zużycie
zużycie
energii [kWh] energii [kWh]
w okresie od
w okresie od
01.01.22r. do
01.01.22r. do
31.12.2022r.
31.12.2022r..
Strefa
Strefa
szczyt/dzienna pozaszczyt/no
cna

suma
szacowanego
zużycia
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do
31.12.2022r.

1.3 Zespół Szkół w Kurowicach
Lp.

płatnik punktu
poboru

rodzaj punktu
poboru

ulica/miejsce

kod

miejscowość

numer
ewidencyjny

numer
licznika

taryfa

moc umowna

1 Szkoła Podstawowa
im Orła Białego

Szkoła
Kurowice/Szko 95-006
Podstawowa im lna 1
Orła Białego

Brójce

PLLZED00000
4190103

1134946 C21

65

9882

6500

16382

2 Szkoła Podstawowa
im Orła Białego

Szkoła
Kurowice/Szko 95-006
Podstawowa im lna 1
Orła Białego

Brójce

PLLZED00000
4192109

6686103 C12a

24

6672

12600

19272

3 Szkoła Podstawowa
im Orła Białego

Szkoła
Wola
Podstawowa im Rakowa/Szkol
Orła Białego
na 3
filia w Woli
Rakowej

Brójce

PLLZED00000
4194104

70500665 C12a

15

6738

13170

19908

łącznie

23292

32270

55562

95-006

str. 16

1.4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu
Lp.

płatnik punktu
poboru

1 Zespół SzkolnoPrzedszkolny w
Bukowcu

rodzaj punktu
poboru

Zespół
SzkolnoPrzedszkolny

ulica/miejsce

Bukowiec/Szk
olna 3

kod

95-006

miejscowość

Brójce

numer
ewidencyjny

PLLZED00000
4244110

numer
licznika

taryfa

1280419 C21

moc umowna

szacowane
szacowane
zużycie
zużycie
energii [kWh] energii [kWh]
w okresie od
w okresie od
01.01.22r. do
01.01.22r. do
31.12.2022r.
31.12.2022r..
Strefa
Strefa
szczyt/dzienna pozaszczyt/no
cna

suma
szacowanego
zużycia
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do
31.12.2022r.

50

14298

3420

17718

łącznie

14298

0

14298

szacowane
szacowane
zużycie
zużycie
energii [kWh] energii [kWh]
w okresie od
w okresie od
01.01.22r. do
01.01.22r. do
31.12.2022r.
31.12.2022r..
Strefa
Strefa
szczyt/dzienna pozaszczyt/no
cna

suma
szacowanego
zużycia
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do
31.12.2022r.

1.5 Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach
Lp.

płatnik punktu
poboru

rodzaj punktu
poboru

ulica/miejsce

kod

miejscowość

numer
ewidencyjny

numer
licznika

taryfa

moc umowna

1 Gminny Ośrodek
Kultury
w
Brójcach

GOK

Brójce 36b

95-006

Brójce

PLLZED00000
4238102

6123867 C12a

15

3468

8442

11910

2 Gminny Ośrodek
Kultury
w Brójcach

GOK

Leśne Odpadki 95-006
13A

Brójce

PLLZED00000
4240109

70156047 C12a

3

450

1896

2346

łącznie

3918

10338

14256

szacowane
zużycie
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do

szacowane
zużycie
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do

suma
szacowanego
zużycia
energii [kWh]
w okresie od

1.6 Zakład Usług Komunalnych w Brójcach
Lp.

płatnik punktu
poboru

rodzaj punktu
poboru

ulica/miejsce

kod

miejscowość

numer
ewidencyjny

str. 17

numer
licznika

taryfa

moc umowna

31.12.2022r.
31.12.2022r..
Strefa
Strefa
szczyt/dzienna pozaszczyt/no
cna

01.01.22r. do
31.12.2022r.

1 Zakład Usług
Komunalnych w
Brójcach

Zakład Usług
Komunalnych

Kotliny 28

95-006

Brójce

PLLZED00000
4221000

3190302 C12a

36

6362

9692

16054

2 Zakład Usług
Komunalnych w
Brójcach

Zakład Usług
Komunalnych

Kurowice/Rząd 95-006
owa 12

Brójce

PLLZED00000
4221105

319301 C12a

32

10848

18828

29676

3 Zakład Usług
Komunalnych w
Brójcach

Zakład Usług
Komunalnych

Stefanów 1E

95-006

Brójce

PLLZED00000
4221702

14062353 C12a

39

10686

22668

33354

4 Zakład Usług
Komunalnych w
Brójcach

Zakład Usług
Komunalnych

Brójce 46E

95-006

Brójce

PLLZED00000
4232410

3190451 C12a

37

1404

4182

5586

5 Zakład Usług
Komunalnych w
Brójcach

Stacja
wodociągowa

Brójce 46D

95-006

Brójce

PLLZED00000
4232609

3190376 C21

60

3996

2000

5996

6 Zakład Usług
Komunalnych w
Brójcach

Stacja
wodociągowa

Bukowiec/
Poniatowskieg
o 13

95-006

Brójce

PLLZED00000
4234206

1280447 C22b

45

29976

12774

42750

7 Zakład Usług
Komunalnych w
Brójcach

Stacja
wodociągowa

Wola Rakowa/
Szkolna 5

95-006

Brójce

PLLZED00000
4236107

1220941 C12a

30

48

300

348

8 Zakład Usług
Komunalnych w
Brójcach

Stacja
wodociągowa

Pałczew 34a

95-006

Brójce

PLLZED00000
4236201

3190377 C12a

18

3648

16974

20622

9 Zakład Usług
Komunalnych w
Brójcach

Stacja
wodociągowa

Bukowiec
(strefa)

95-006

Brójce

PLLZED00007
4959304

1123370 C21

80

3000

1000

4000

10 Zakład Usług
Komunalnych w
Brójcach

Oczyszczalnia
ścieków

Kurowice dz
543

95-006

Brójce

PL_PGEM_10
000000138_1

330122460 C21

53

30000

10000

40000

11 Zakład Usług
Komunalnych w
Brójcach

Pompownia P1, Pompownia
95-006
Kurowice, ul.
P1, Kurowice,
Południowa
ul. Południowa
dz.253/2

Brójce

PL_PGEM_10
000000471_7

330129697 C11

11

3468

4882

8350

12 Zakład Usług
Komunalnych w
Brójcach

Pompownia P3
Bukowiec ul.
Zielonogórska/

Brójce

PL_PGEM_10
000000428_6

330129292 C11

11

3468

4882

8350

Pompownia P3 95-006
Bukowiec ul.
Zielonogórska/

str. 18

Dolna

Dolna

13 Zakład Usług
Komunalnych w
Brójcach

Pompownia P4
Bukowiec ul.
Wschodnia

Pompownia P4 95-006
Bukowiec ul.
Wschodnia

Brójce

PL_PGEM_10
000000426_2

330129300 C11

11

3468

4882

8350

14 Zakład Usług
Komunalnych w
Brójcach

Pompownia P6
Bukowiec ul.
Górna

Pompownia P6 95-006
Bukowiec ul.
Górna

Brójce

PL_PGEM_10
000000427_4

330129290 C11

11

3468

4882

8350

15 Zakład Usług
Komunalnych w
Brójcach

Pompownia P7
Kurowice dz.
172 -Juny

Pompownia P7 95-006
Kurowice
dz.172 -Juny

Brójce

PL_PGEM_10
000000742_6

82214977 C11

11

3468

4882

8350

16 Zakład Usług
Komunalnych w
Brójcach

Pompownia P8
Kurowice ul.
Rządowa dz.
89/4

Pompownia P8 95-006
Kurowice ul.
Rządowa dz.
89/4

Brójce

PL_PGEM_10
000000741_4

82214959 C11

11

3468

4882

8350

łącznie

120776

127710

248486

szacowane
szacowane
zużycie
zużycie
energii [kWh] energii [kWh]
w okresie od
w okresie od
01.01.22r. do
01.01.22r. do
31.12.2022r.
31.12.2022r..
Strefa
Strefa
szczyt/dzienna pozaszczyt/no
cna

suma
szacowanego
zużycia
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do
31.12.2022r.

1.7 Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu
Lp.

płatnik punktu
poboru

rodzaj punktu
poboru

1 Ochotnicza Straż
OSP
Pożarna w Bukowcu

ulica/miejsce

Bukowiec/Gór
na 35

kod

95-006

miejscowość

Brójce

numer
ewidencyjny

PLLZED00000
4196110

numer
licznika

taryfa

70500523 C12a

moc umowna

6

2214

2718

4932

łącznie

2214

2718

4932

szacowane
szacowane
zużycie
zużycie
energii [kWh] energii [kWh]
w okresie od
w okresie od
01.01.22r. do
01.01.22r. do
31.12.2022r.
31.12.2022r..
Strefa
Strefa
szczyt/dzienna pozaszczyt/no
cna

suma
szacowanego
zużycia
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do
31.12.2022r.

1.8 Ochotnicza Straż Pożarna w Karpinie
Lp.

płatnik punktu
poboru

rodzaj punktu
poboru

ulica/miejsce

kod

miejscowość

numer
ewidencyjny

str. 19

numer
licznika

taryfa

moc umowna

1 Ochotnicza Straż
Pożarna w Karpinie

OSP

Karpin 21

95-006

Brójce

PLLZED00000
4198105

70500509 C12a

18

102

570

672

łącznie

102

570

672

szacowane
szacowane
zużycie
zużycie
energii [kWh] energii [kWh]
w okresie od
w okresie od
01.01.22r. do
01.01.22r. do
31.12.2022r.
31.12.2022r..
Strefa
Strefa
szczyt/dzienna pozaszczyt/no
cna

suma
szacowanego
zużycia
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do
31.12.2022r.

1.9 Ochotnicza Straż Pożarna w Kotlinach
Lp.

płatnik punktu
poboru

rodzaj punktu
poboru

1 Ochotnicza Straż
OSP
Pożarna w Kotlinach

ulica/miejsce

Kotliny 17b

kod

95-006

miejscowość

Brójce

numer
ewidencyjny

PLLZED00000
4209100

numer
licznika

taryfa

70499883 C12a

moc umowna

6

444

1830

2274

łącznie

444

1830

2274

szacowane
szacowane
zużycie
zużycie
energii [kWh] energii [kWh]
w okresie od
w okresie od
01.01.22r. do
01.01.22r. do
31.12.2022r.
31.12.2022r..
Strefa
Strefa
szczyt/dzienna pozaszczyt/no
cna

suma
szacowanego
zużycia
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do
31.12.2022r.

1.10 Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowicach
Lp.

płatnik punktu
poboru

1 Ochotnicza Straż
Pożarna w
Kurowicach

rodzaj punktu
poboru

OSP

ulica/miejsce

kod

Kurowice/Rząd 95-006
owa 94

miejscowość

Brójce

numer
ewidencyjny

PLLZED00000
4211002

numer
licznika

taryfa

70132267 C12a

moc umowna

18

2556

8556

11112

łącznie

2556

8556

11112

szacowane
zużycie
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do

szacowane
zużycie
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do

suma
szacowanego
zużycia
energii [kWh]
w okresie od

1.11 Ochotnicza Straż Pożarna w Pałczewie
Lp.

płatnik punktu
poboru

rodzaj punktu
poboru

ulica/miejsce

kod

miejscowość

numer
ewidencyjny

str. 20

numer
licznika

taryfa

moc umowna

31.12.2022r.
31.12.2022r..
Strefa
Strefa
szczyt/dzienna pozaszczyt/no
cna
1 Ochotnicza Straż
OSP
Pożarna w Pałczewie

Pałczew 34

95-006

Brójce

PLLZED00000
4212906

70362611 C12a

01.01.22r. do
31.12.2022r.

6

564

2304

2868

łącznie

564

2304

2868

szacowane
szacowane
zużycie
zużycie
energii [kWh] energii [kWh]
w okresie od
w okresie od
01.01.22r. do
01.01.22r. do
31.12.2022r.
31.12.2022r..
Strefa
Strefa
szczyt/dzienna pozaszczyt/no
cna

suma
szacowanego
zużycia
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do
31.12.2022r.

1.12 Ochotnicza Straż Pożarna w Stefanowie
Lp.

płatnik punktu
poboru

1 Ochotnicza Straż
Pożarna w
Stefanowie

rodzaj punktu
poboru

OSP

ulica/miejsce

Stefanów 1d

kod

95-006

miejscowość

Brójce

numer
ewidencyjny

PLLZED00000
4214901

numer
licznika

taryfa

13926271 C12a

moc umowna

6

858

1626

2484

łącznie

858

1626

2484

szacowane
szacowane
zużycie
zużycie
energii [kWh] energii [kWh]
w okresie od
w okresie od
01.01.22r. do
01.01.22r. do
31.12.2022r.
31.12.2022r..
Strefa
Strefa
szczyt/dzienna pozaszczyt/no
cna

suma
szacowanego
zużycia
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do
31.12.2022r.

1.13 Ochotnicza Straż Pożarna w Giemzowie
Lp.

płatnik punktu
poboru

1 Ochotnicza Straż
Pożarna w
Giemzowie

rodzaj punktu
poboru

OSP

ulica/miejsce

Giemzów 37

kod

95-006

miejscowość

Brójce

numer
ewidencyjny

PLLZED00000
4216907

numer
licznika

taryfa

70103013 C12a

moc umowna

6

24

18

42

łącznie

24

18

42

1.14 Ochotnicza Straż Pożarna w Wardzynie
Lp.

płatnik punktu

rodzaj punktu

ulica/miejsce

kod

miejscowość

numer

str. 21

numer

taryfa

moc umowna

szacowane

szacowane

suma

poboru

1 Ochotnicza Straż
Pożarna w
Wardzynie

poboru

OSP

ewidencyjny

Wardzyn 75c

95-006

Brójce

PLLZED00000
4218902

zużycie
zużycie
energii [kWh] energii [kWh]
w okresie od
w okresie od
01.01.22r. do
01.01.22r. do
31.12.2022r.
31.12.2022r..
Strefa
Strefa
szczyt/dzienna pozaszczyt/no
cna

licznika

70580616 C12a

szacowanego
zużycia
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do
31.12.2022r.

6

1206

3012

4218

łącznie

1206

3012

4218

szacowane
szacowane
zużycie
zużycie
energii [kWh] energii [kWh]
w okresie od
w okresie od
01.01.22r. do
01.01.22r. do
31.12.2022r.
31.12.2022r..
Strefa
Strefa
szczyt/dzienna pozaszczyt/no
cna

suma
szacowanego
zużycia
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do
31.12.2022r.

1.15 Ochotnicza Straż Pożarna w Brójcach
Lp.

płatnik punktu
poboru

1 Ochotnicza Straż
Pożarna w Brójcach

rodzaj punktu
poboru

OSP

ulica/miejsce

Brójce 39b

kod

95-006

miejscowość

Brójce

numer
ewidencyjny

PLLZED00000
4220909

numer
licznika

taryfa

70383702 C12a

moc umowna

6

84

312

396

łącznie

84

312

396

szacowane
szacowane
zużycie
zużycie
energii [kWh] energii [kWh]
w okresie od
w okresie od
01.01.22r. do
01.01.22r. do
31.12.2022r.
31.12.2022r..
Strefa
Strefa
szczyt/dzienna pozaszczyt/no
cna

suma
szacowanego
zużycia
energii [kWh]
w okresie od
01.01.22r. do
31.12.2022r.

1.16 Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Rakowej
Lp.

płatnik punktu
poboru

1 Ochotnicza Straż
Pożarna w Woli
Rakowej

rodzaj punktu
poboru

OSP

ulica/miejsce

Wola Rakowa/
ul. Główna 28

kod

95-006

miejscowość

Brójce

numer
ewidencyjny

PLLZED00003
8042506

str. 22

numer
licznika

167722 C11

taryfa

moc umowna

12

120

744

864

łącznie

120

744

864

