
  

  
W Z Ó R                                                                          Z a ł ą c z n i k  n r  6  d o  S I W Z  

 
 

U M O W A  N r  Z P / P N - 2 / 1 4 / K  
 

zawarta w dniu …………… r. 
 

we Włodawie pomiędzy Spółką: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą 

przy ul. Żołnierzy WiN 22 we Włodawie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000050215  

w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, NIP 565–000–01–19, REGON 110042418, kapitał zakładowy: 11 158 600,00 zł., zwaną dalej 

„ZAMAWIAJĄCYM ”, 

w imieniu której działa: 

 

Prezes Zarządu – Krzysztof Kot 

 

 

a ……………………………………………………………….. o numerze identyfikacji podatkowej  

…………….,  REGON ………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ……………….. 

w Sądzie Rejonowym w ………………, ……………………….. Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej 

„WYKONAWCĄ”, w imieniu którego działa: 

 

……………… – ……………………. 

 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych ze sprzedażą energii 

elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i lokali użytkowych na zasadach określonych w ustawie 

Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) 

oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Umowa nie obejmuje spraw związanych 

z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i opomiarowaniem energii. 

2. 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) Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich 

wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej 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 poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem dostarczania 

energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji; 

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; 

h) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1059 z późn. zm.). 



  

3. Przedmiot umowy szczegółowo określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”, stanowiąca 

integralną część umowy. 

 
§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, a Zamawiający zobowiązuje się do kupna energii 

elektrycznej dla punktów poboru określonych w Załączniku nr 2 do umowy. 

2. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do 

punktów poboru określonych w Załączniku nr 2 do umowy szacuje się w wysokości 2 432 365 kWh  

w tym:  

• energia rozliczana całodobowo 785 067  kWh  

• energia rozliczana w strefie szczytowej  400 181 kWh  

• energia rozliczana w strefie pozaszczytowej 1 247 117 kWh  

3. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla 

punktów poboru wymienionych w Załączniku nr 2 określane są każdorazowo w Umowie o świadczenie 

usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. 

4. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Wykonawca dokonywać będzie 

bilansowania handlowego energii zakupionej przez Klienta na podstawie standardowego profilu zużycia 

odpowiedniego dla odbiorców w grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych 

w Załączniku nr 2 lub wskazań układów pomiarowych. 

5. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej 

w § 5 ust. 2. 

6. 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 standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii dla 

Zamawiającego na jego pisemny wniosek przysługuje mu prawo do bonifikaty – zgodnie z zasadami 

określonymi 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 dotyczącym jakościowych 

standardów obsługi. 

 
§ 4 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
 

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, 

c) 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: 

a) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców, 

b) przyjmowanie od Zamawiającego w uzgodnionym czasie zgłoszeń i reklamacji dotyczących 

dostarczanej energii elektrycznej i jej rozliczeń, 

c) rozpatrywanie reklamacji w terminie 14 dni od jej przyjęcia, 



  

d) wystawianie faktur rozliczeniowych dla jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych zgodnie 

z okresem stosowanym przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz 

przestrzeganie terminów ich wystawiania, 

e) dołączanie do każdej faktury specyfikacji określającej ilość energii elektrycznej pobranej 

w poszczególnych obiektach oraz wysokości należności z tego tytułu. 

 
§ 5 

Zasady rozliczeń 
 

1. Strony zobowiązują się do zapewnienia dostępu do danych, stanowiących podstawę do rozliczeń za 

dostarczoną energię. 

2. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii 

elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy pn. 

Warunki sprzedaży energii elektrycznej. 

3. Cena jednostkowa określona w ust. 2 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy z wyjątkiem 

ustawowej zmiany wysokości podatku akcyzowego lub podatku VAT. 

4. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 

indywidualnie dla każdego punktu poboru 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. 2 Umowy. Do wyliczonej należności 

Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. 

5. Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy podlega 

automatycznej waloryzacji w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku 

akcyzowego przy czym: 

a) cena jednostkowa netto podana w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko 

w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, 

b) cena brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

6. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych 

układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego 

z jednomiesięcznym okresem rozliczeniowym zgodnie z okresem stosowanym przez właściwego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

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

Wykonawcę. 

8. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii elektrycznej pobranej 

w poszczególnych obiektach oraz wysokość należności z tego tytułu. 

9. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z zawartą umową z operatorem Systemu Dystrybucyjnego na 

świadczenie usług dystrybucji na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii 

elektrycznej dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe udostępniane są nam przez OSD dla rozliczeń 

jednomiesięcznych w terminie ………………………………………………………………………………….. 

10. Wykonawca zobowiązuje  się do wystawiania faktur rozliczeniowych na koniec okresu rozliczeniowego 

w terminie 5 dni roboczych od otrzymania odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu 

dystrybucyjnego. 

 
§ 6 

Płatności 
 

1. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Za dzień 

zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży 

pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania. 



  

 
§ 7 

Oświadczenia Zamawiającego 
 

1. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: 

sekretariat@mpgk.wlodawa.pl lub faksem na numer 82 572 65 91. 

2. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej, o ile przepisy 

powszechnie obowiązujących aktów prawnych nie stanowią inaczej. Powyższa zgoda zwalnia 

Wykonawcę z obowiązku wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Informacja o rozpoczęciu 

wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej zostanie przesłana Zamawiającemu drogą elektroniczną 

na podany w ust. 1 adres e-mail. 

 
 

§ 8 
Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw 

 
1. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 1 stycznia 2015 roku, nie 

wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. 

2.  Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 roku. 

3. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez 

Wykonawcę. 

4. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru 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 bez konieczności renegocjowania 

warunków Umowy.  

5. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii 

elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru ujętych w Załączniku Nr 2 i nie stanowi ono 

rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru określone 

w Załączniku nr 2. 

6. 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) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

7. Zamawiający  oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 8 ust.6 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.  

8. W każdym z przypadków określonych w § 8 ust. 7 Umowy, Zamawiający  zobowiązany jest uregulować 

zobowiązania za zużytą energię elektryczną oraz inne należności wynikające ze wzajemnych rozliczeń. 

9. 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.  

 
§ 9 

Podwykonawcy 
 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli 

Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub 

jej projektu, wraz z zakresem prac zlecanych podwykonawcy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 

zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą. 

 

mailto:sekretariat@mpgk.wlodawa.pl


  

§ 10 
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. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie. 

3. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia 

właściwy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

6.  Integralną część Umowy stanowią: 

 Załącznik nr 1 – Warunki Sprzedaży Energii, 

 Załącznik nr 2 – Wykaz Punktów Poboru Energii, 

 Załącznik nr 3 – Osoby upoważnione do bieżących kontaktów w ramach Umowy, 

 SIWZ i oferta Wykonawcy złożona w postepowaniu przetargowym. 

 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający            Wykonawca 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Załącznik nr 1 

 

Warunki Sprzedaży Energii 

do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej  

Nr ZP/PN-2/14/K 
 

 

Pkt. 1 

I. Warunki sprzedaży Energii Elektrycznej  

1. Grupa taryfowa B22 wielostrefowa 

2. Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury 

3. Okres rozliczeniowy – miesięczny 

4. Miejsce dostarczania – Kotłownia przy ul. Żołnierzy WiN WO-116 

 

Grupa taryfowa B22 Cena zł/kWh Opłata handlowa zł/mc 

Strefa S1   

Strefa S2   

 

II. Miesięczna ilość Energii, którą Zamawiający planuje zakupić 

Planowane przez Zamawiającego miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ilości podane 
w poniższych tabelach wyrażone są w MWh. 

 

Miesiąc Strefa S1 Strefa S2 Suma 

Śr./m-c  
 

3,36 
 

8,21 11,57 

Razem w okresie  
12 m-cy: 

40,31 98,56 138,87 

 

Pkt. 2 

I. Warunki sprzedaży Energii Elektrycznej  

1. Grupa taryfowa B22 wielostrefowa 

2. Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury 

3. Okres rozliczeniowy – miesięczny 

4. Miejsce dostarczania – Kotłownia przy ul. Żołnierzy WiN WO-117 

 

Grupa taryfowa B22 Cena zł/kWh Opłata handlowa zł/mc 

Strefa S1   

Strefa S2   

 



  

II. Miesięczna ilość Energii, którą Zamawiający planuje zakupić 

Planowane przez Zamawiającego miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ilości podane 

w poniższych tabelach wyrażone są w MWh. 

  

 

 

 

 

Pkt. 3 

I. Warunki sprzedaży Energii Elektrycznej  

1. Grupa taryfowa B22 wielostrefowa 

2. Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury 

3. Okres rozliczeniowy – miesięczny 

4. Miejsce dostarczania – Ujęcie wody pitnej - hydrofornia przy ul. Jasnej 

 

Grupa taryfowa B22 Cena zł/kWh Opłata handlowa zł/mc 

Strefa S1   

Strefa S2   

 

II. Miesięczna ilość Energii, którą Zamawiający planuje zakupić 

Planowane przez Zamawiającego miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ilości podane 

w poniższych tabelach wyrażone są w MWh. 

 

Miesiąc Strefa S1 Strefa S2 Suma 

Śr./m-c  
 

0,05 7,83 7,88 

Razem w okresie 
 12 m-cy: 

 

0,64 93,97 94,61 

 

Pkt. 4 

I. Warunki sprzedaży Energii Elektrycznej  

1. Grupa taryfowa B22 wielostrefowa 

2. Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury 

3. Okres rozliczeniowy – miesięczny 

4. Miejsce dostarczania –  Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Granicznej 8 

 

Miesiąc Strefa S1 Strefa S2 Suma 

Śr./m-c 
 

15,09 40,82 55,91 

Razem w okresie 
 12 m-cy: 

181,14 489,82 670,96 



  

Grupa taryfowa B22 Cena zł/kWh Opłata handlowa zł/mc 

Strefa S1   

Strefa S2   

 

II. Miesięczna ilość Energii, którą Zamawiający planuje zakupić 

Planowane przez Zamawiającego miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ilości podane 

w poniższych tabelach wyrażone są w MWh. 

 

Miesiąc Strefa S1 Strefa S2 Suma 

Śr./m-c  
 

10,95 34,56 45,51 

Razem w okresie 
 12 m-cy: 

 

131,41 414,68 546,09 

 

Pkt. 5 

I. Warunki sprzedaży Energii Elektrycznej  

1. Grupa taryfowa C22a wielostrefowa 

2. Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury 

3. Okres rozliczeniowy – miesięczny 

4. Miejsce dostarczania –  Hydrofornia przy ulicy Suchawskiej 

 

Grupa taryfowa C22a Cena zł/kWh Opłata handlowa zł/mc 

Strefa S1   

Strefa S2   

 

II. Miesięczna ilość Energii, którą Zamawiający planuje zakupić 

Planowane przez Zamawiającego miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ilości podane 

w poniższych tabelach wyrażone są w MWh. 

 

Miesiąc Strefa S1 Strefa S2 Suma 

Śr./m-c  
 

3,89 12,51 16,40 

Razem w okresie  
12 m-cy: 

 

46,69 150,08 196,77 

 

Pkt. 6 

I. Warunki sprzedaży Energii Elektrycznej  

1. Grupa taryfowa C21 jednostrefowa 

2. Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury 



  

3. Okres rozliczeniowy – miesięczny 

4. Miejsce dostarczania –  Baza MPGK Sp. z o.o. przy ulicy Żołnierzy WiN 

 

Grupa taryfowa C21 Cena zł/kWh Opłata handlowa zł/mc 

Strefa S1   

 

II. Miesięczna ilość Energii, którą Zamawiający planuje zakupić 

Planowane przez Zamawiającego miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ilości podane 

w poniższych tabelach wyrażone są w MWh. 

 

Miesiąc Strefa S1 Suma 
Śr./m-c  

 
22,79 22,79 

Razem w okresie 
 12 m-cy: 

 

273,47 273,47 

 

Pkt. 7 

I. Warunki sprzedaży Energii Elektrycznej  

1. Grupa taryfowa C11 jednostrefowa 

2. Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury 

3. Okres rozliczeniowy – miesięczny 

4. Miejsce dostarczania – dla PPE od nr 7 do nr 35 Załącznika Nr 2 

 

Grupa taryfowa C11 Cena zł/kWh Opłata handlowa zł/mc 

Strefa S1   

 

II. Miesięczna ilość Energii, którą Zamawiający planuje zakupić 

Planowane przez Zamawiającego miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ilości podane 

w poniższych tabelach wyrażone są w MWh. 

 

Miesiąc Strefa S1 Suma 
Śr./m-c  

 
42,63 42,63 

Razem w okresie 
 12 m-cy: 

 

511,60 511,60 

 

ącznik nr 2 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 

………………………………………
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Załącznik nr 2 

do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej 

Nr ZP/PN-2/14/K 

I. Wykaz Punktów Poboru Energii  

1.  3. 

6. 

4. 5. 6. 7 

. 

8. 

Lp. 

 

 

Numer 

licznika 

Kod PPE 

 

 

Adres PPE 

 

 

Grupa 

taryfowa 

Zgoda 

Zamawiającego 

na 

udostępnianie 

danych 

pomiarowych 

Okres sprzedaży 

Data 

rozpoczęcia  

Data 

zakończenia  

1. 

 
 

97731648 PLZKED000000551886 
Kotłownia WO-116, 
ul. Żołnierzy WiN 10 

22-200 Włodawa 

 

B22 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

2. 

 

97731647 PLZKED000000551987 
Kotłownia WO-117, 
ul. Żołnierzy WiN 10 

22-200 Włodawa 
B22 TAK 01.01.2015  31.12.2015 

3. 

 
 

96130607 PLZKED000000552088 

Ujęcie wody pitnej-
hydrofornia, 

ul. Jasna 

22-200 Włodawa 

B22 TAK 01.01.2015 31.12.2015 

4. 

 
 

96130612 PLZKED000000552189 

Oczyszczalnia 

Ścieków, 
ul Graniczna 

22-200 Włodawa 

B22 TAK 01.01.2015  31.12.2015 

5. 

 
94824751 PLZKED000000552290 

Hydrofornia,  
ul. Suchawska 

22-200 Włodawa 

C22a TAK 01.01.2015 31.12.2015 

6. 

 
 

3198989 PLZKED000000552391 

Baza MPGK Sp. z o.o. 
ul. Żołnierzy WiN 22 

22-200 Włodawa 
 
 

 
 

C21 TAK 01.01.2015  31.12.2015 

7. 

 
 

11472424 
PLZKED000000552492 

WŁODAWA  

GRANICZNA 8 
C11 TAK 01.01.2015 31.12.2015 

8. 

 

9478290 PLZKED000000552593 
WŁODAWA 

 H.SAWICKIEJ 

C11 
TAK 01.01.2015 31.12.2015 

9. 

 

2848038 PLZKED000000552694 
WŁODAWA 

 1000-LECIA PP 19 

C11 
TAK 01.01.2015 31.12.2015 

10. 

 
8921383 PLZKED000000552795 

WŁODAWA 
CZERWONEGO 

KRZYŻA 20 

C11 
TAK 01.01.2015 31.12.2015 

11. 

 
30007201 PLZKED000000552896 

WŁODAWA 
RYNEK 4 

C11 
TAK 01.01.2015 31.12.2015 

12. 

 
9139836 PLZKED000000552900 

WŁODAWA  

SUCHAWSKA 2 

C11 
TAK 01.01.2015 31.12.2015 

13. 

 

11047427 PLZKED000000553001 
WŁODAWA  

CHEŁMSKA 15 

C11 
TAK 01.01.2015 31.12.2015 

14. 

 

8297837 PLZKED000000553102 
WŁODAWA  
SZKOLNA 

C11 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

15. 

 
12165110 PLZKED000000553203 

WŁODAWA  
REYMONTA 

C11 
TAK 01.01.2015 31.12.2015 
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16. 

 
12043270 PLZKED000000553304 

WŁODAWA 

 DŁUGA 51C 

C11 
TAK 01.01.2015 31.12.2015 

17. 

 

10710413 PLZKED000000553405 
WŁODAWA 

CHEŁMSKA 4/9 

C11 
TAK 01.01.2015 31.12.2015 

18. 

 

10754043 PLZKED000000553506 
WŁODAWA 

 KOROLOWSKA 

C11 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

19. 

 
10807344 PLZKED000000553607 

WŁODAWA 
SZPITALNA 11A 

C11 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

20. 

 
11527180 PLZKED000000553708 

WŁODAWA  
ŻOŁNIERZY WIN 22 

C11 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

21. 

 
9402631 PLZKED000000553809 

WŁODAWA 

 KRASZEWSKIEGO 

C11 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

22. 

 

12058251 PLZKED000000553910 
WŁODAWA 

NADRZECZNA 

C11 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

23. 

 
10807304 PLZKED000000554011 

WŁODAWA 
SIERPIŃSKIEGO 4 

C11 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

24. 

 
8105139 PLZKED000000554112 

WŁODAWA 
1000-LECIA PP 3/9 

C11 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

25. 

 
30007190 PLZKED000000554213 

WŁODAWA 
LOTNICZA 

C11 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

26. 

 
4854612 PLZKED000000554314 

WŁODAWA 

 AL.PIŁSUDSKIEGO 

C11 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

27. 

 

10954612 PLZKED000000554415 SUSZNO 
C11 

TAK 01.01.2015  31.12.2015 

28. 

 
8293826 PLZKED000000554516 

WŁODAWA  
KOŚCIUSZKI 1 

C11 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

29. 

 
11647478 PLZKED000000554617 

WŁODAWA 
 KOPERNIKA 3 

C11 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

30. 

 
7958350 PLZKED000000554718 

WŁODAWA 

ŻEROMSKIEGO 20 

C11 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

31. 

 

8553722 PLZKED000000554819 
WŁODAWA,  

WOJSKA POLSKIEGO 

C11 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

32. 

 

8558293 PLZKED000000554920 
WŁODAWA  

MODRZEWSKIEGO 31 

C11 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

33. 

 
30005364 PLZKED000000555021 

WŁODAWA 
CHEŁMSKA 3 

C11 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

34. 

 
31396364 PLZKED100055900831 

WŁODAWA 
CZWOROBOK 

C11 
TAK 01.01.2015  31.12.2015 

35. 

 
15424692 PLZKED100057226091 

WŁODAWA 

LUBELSKA  52     

C11 
TAK 01.01.2015 31.12.2015 



  

 

Załącznik nr 3 

do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej 

Nr ZP/PN-2/14/K 

Osoby upoważnione do bieżących kontaktów w ramach Umowy 

1. Wykaz osób upoważnionych przez Wykonawcę do bieżących kontaktów w ramach Umowy, lecz bez prawa 

jej zmiany. 

 ……………….. tel. ……………………….  
e-mail: ………………….. 
fax: ……………………… 

 ……………….. tel. ………………………..  
e-mail: …………………… 
fax: ………………………. 

2. Wykaz osób upoważnionych przez Zamawiającego do bieżących kontaktów w ramach Umowy, lecz bez 

prawa jej zmiany. 

  ………………… tel.  ………………………..             tel. kom.   ……………… 
e-mail:  …………………… 
fax:  ………………………. 

3. Każda ze Stron ma prawo w dowolnym czasie jednostronnie zmienić lub uzupełnić listę osób 

upoważnionych do działania w jej imieniu. Takie zmiany i uzupełnienia będą skuteczne od momentu 

otrzymania przez drugą Stronę zawiadomienia o ich dokonaniu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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