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Załącznik Nr 7.2 do SIWZ(2 część zamówienia) 

 
 

- PROJEKT- 

 

UMOWA Nr ………/15 

 SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

 

Zawarta w dniu ............... …….2015r. w Święciechowie pomiędzy:  

 

Gminą Święciechowa z siedzibą ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa 

NIP 697-223 57 22, REGON 411050712 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Marka Lorycha - Wójta 

 

a .....................................  z siedzibą w ..................  ul. ……………......... wpisanym do ewidencji 

działalności gospodarczej KRS w …………… pod numerem …………. NIP……………….., REGON 

……………………, reprezentowanym przez: .......................................... zwaną dalej „Wykonawcą”,  

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 

zwanej w skrócie PZP (Dz. U. z 2013r. poz. 907  z  póź. zm.).  

 

o następującej treści: 

Wykonawca i Zamawiający w treści umowy zwani są Stronami. 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późn. 

zmianami, zwanej dalej „Prawo energetyczne”), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do 

ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014r. 

poz. 121 z późn. zm., zwanej dalej „Kodeks Cywilny”), zasadami określonymi w koncesjach, 

postanowieniami niniejszej Umowy, oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 907 – ze zmianami).  

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego – Enea Operator Sp. z o.o. (zwanego dalej OSD), z którym Zamawiający 

ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji lub będzie miał podpisaną umowę o 

świadczenie takich usług najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej. Niniejsza 
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Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje i nie dotyczy 

umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną numer koncesji……….., 

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę dystrybucji z OSD, umożliwiającą 

sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

OSD.  

5. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostanie zawarta na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z póź.zm.) 

6. Zamawiający oświadcza, iż planowane pobory energii elektrycznej w okresie obowiązywania 

Umowy określone są w Załączniku nr 2 do SIWZ dla każdego z punktów poboru. Ilość energii 

elektrycznej wskazanej w Załączniku nr 2 do SIWZ jak i oszacowana wartość Umowy nie jest 

zobowiązaniem Zamawiającego do zużycia energii elektrycznej w podanej ilości i w żadnym 

wypadku nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze Strony Wykonawcy. 

 

§ 2 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 

wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy zwanymi, dalej obiektami zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych 

wskazanych w § 4 niniejszej Umowy, 

2) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń i umożliwiającej 

udostępnianie Zamawiającemu danych o wpłatach w ciągu 14 dni roboczych od dnia 

otrzymania takiego żądania w formie pisemnej, faksem lub e-mailem, 

3) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży 

energii elektrycznej do obiektów objętych Umową otrzymanych od właściwego OSD 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię, w tym poprzez przesyłanie 

faksem lub skanowanie faktur za dostawę energii lub udostępnianie elektronicznego podglądu 

faktur za dostawę energii elektrycznej lub przekazanie zestawienia o zużyciu energii 

elektrycznej w danym okresie dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej lub 

w inny pisemnie uzgodniony pomiędzy Stronami sposób w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy; 
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2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb,  

w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności plomb 

zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym; 

3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności 

związanych ze sprzedażą tej energii; 

4) powiadamiania Wykonawcy o istotnej zmianie planowanej wielkości zużycia energii 

elektrycznej  

w przypadku zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji elektrycznych  

w poszczególnych punktach poboru; 

5) przekazywaniu Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy,  

to jest o zawartych umowach sprzedaży i zmianach w umowie dystrybucyjnej mających 

wpływ na realizację Umowy, zmianie licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z 

podaniem jego numeru. 

4. Zamawiający oświadcza, iż ma podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji lub będzie miał 

podpisaną umowę o świadczenie takich usług najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii 

elektrycznej  oraz zapewni jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy Sprzedaży 

energii elektrycznej. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie. 

5. Strony zobowiązują się do: 

1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w 

układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na 

rozliczenia za energię; 

2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących 

podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

6. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń  

w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania dobowego poboru 

energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub indywidualnego 

zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

§ 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 
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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 oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest 

odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.  

3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych  

z niezbilansowaniem.  

4. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym  

z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przysługują 

Wykonawcy. 

§ 4 

Standardy jakościowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne  

z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego . 

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, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. Szczegółowe zasady dot.  

niedotrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej regulowane są w umowie o świadczenie 

usług dystrybucji energii elektrycznej podpisanej z lokalnym OSD. Wykonawca nie odpowiada za 

niedostarczenie energii elektrycznej z powodu awarii systemu lub sieci, jeżeli awaria zostanie 

usunięta w terminie określonym w Prawie energetycznym lub przepisach wykonawczych. 

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi 

przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat  

w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi 

rozporządzeniami do ww. ustawy. 

§ 5 

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 umowy w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r. 

w wysokości netto ……………….. za 1/kWh. 

Wynagrodzenie za sprzedaż na rzecz zamawiającego energii elektrycznej stanowić będzie iloczyn 

ceny netto i ilości zużytej energii elektrycznej ( w danym okresie rozliczeniowym) powiększony o 

należny podatek VAT (stawka podatku VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury). 

2. Cena 1kWh określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany 

opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian. 
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3. Oferowana cena jednostkowa za 1 kWh będzie stanowić podstawę do rozliczeń z Wykonawcą 

także przez okres dwóch miesięcy po upływie terminu ważności niniejszej umowy na sprzedaż 

energii elektrycznej tj. do dnia 28.02.2018r. w przypadku, gdyby do 31.12.2017r. Zamawiający 

nie zdążył zawrzeć nowej umowy na zakup energii elektrycznej (na kolejny okres). O wydłużeniu 

terminu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę najpóźniej 40 dni przed upływem pierwotnego 

terminu umowy, podając Wykonawcy w treści pisemnego zawiadomienia nowy termin końcowy 

realizacji i obowiązywania umowy. Wydłużenie terminu nastąpi w formie aneksu do umowy. 

4. Przewidywane szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy  ustalane w oparciu o postanowienia 

ust. 1 -3 niniejszego paragrafu w okresie realizacji Umowy wyniesie ………………… złotych brutto 

(słownie: ……………………………złotych 00/100), w tym podatek od towarów i usług VAT naliczony 

wg obowiązujących stawek. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter orientacyjny 

(szacunkowy) i określenie jego kwoty nie będzie stanowić podstaw do rozliczeń, w szczególności 

wykonawcy nie przysługuje żądanie wynagrodzenia uzupełniającego, gdyby rzeczywiste 

wynagrodzenie było niższe niż przewidywane wynagrodzenie szacunkowe .  

§ 6 

Rozliczenia  

1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się zgodnie z okresem 

rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na terenie Gminy Święciechowa. Wykonawca 

otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości stanowiącej 

iloczyn ceny netto za 1 kWh określonej w § 5 ust.1 i ilości kWh faktycznie zużytej energii 

elektrycznej (ustalonej na podstawie wskazań układu/układów pomiarowo – 

rozliczeniowego/rozliczeniowych dostarczonych przez OSD ) w danym okresie rozliczeniowym do 

obiektów Zamawiającego ujętych w zączniku nr 1 do niniejszej umowy, powiększone o podatek 

VAT. 

2. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu 

po upływie okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności, o którym mowa 

w ust. 3 niniejszego paragrafu. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur szacunkowych.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie ……… dni od dostarczenia Zamawiającemu  

prawidłowej faktury VAT. Prawidłowa faktura musi zawierać wszystkie dane wymienione w §6 

ust.4. Potwierdzeniem doręczenia faktury jest podpisany przez Zamawiającego dokument 

potwierdzenia odbioru lub kopia wystawionej faktury opatrzona: datą wpływu, podpisem osoby 

odbierającej fakturę oraz pieczątką zamawiającego 

4. * Na każdy punkty poboru energii (PPE) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy w tabeli 1.2 

wystawiona zostanie osobna faktura wraz ze szczegółowym rozliczeniem dla każdego PPE 

zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr licznika, datę odczytu, zużycie w kWh, 

stawkę za kWh, wartość zużycia netto. 
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4.* Na każdy punkty poboru energii (PPE) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy w tabeli 

1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 wystawiona zostanie osobna faktura wraz ze szczegółowym rozliczeniem 

dla każdego PPE zawierającym m.in. adres PPE, kod PPE, grupę taryfową, nr licznika, datę odczytu, 

zużycie w kWh, stawkę za kWh, wartość zużycia netto.” 

* niepotrzebne skreślić 

§ 7 

Płatności 

1. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego 

odsetkami ustawowymi. 

3. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie 

powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 

 

§ 8 

Postępowanie reklamacyjne 

1. Zamawiający ma prawo złożyć reklamację dotyczącą standardów jakościowych obsługi lub 

pomiaru zużytej energii elektrycznej. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia każdej reklamacji i udzielenia odpowiedzi 

Zamawiającemu w terminie 14 dni od chwili jej złożenia. Dodatkowo w przypadku reklamacji 

dotyczącej zawyżenia lub zaniżenia pomiaru lub odczytu zużytej energii w danym okresie 

rozliczeniowym, Wykonawca jest zobowiązany wyjaśnić niezbędne okoliczności z Zamawiającym 

oraz z właściwym OSD, w szczególności powinien uzyskać stosowne dokumenty pomiarowe 

dotyczące spornego okresu od OSD.   

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie ilości faktycznie pobranej energii 

elektrycznej, Wykonawca jest zobowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. 

Termin płatności faktury korygującej Strony ustalają na nie mniej niż 14 dni roboczych od dnia jej 

doręczenia Zamawiającemu.  

4. W przypadku korekty na rzecz Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zwrotu 

nadpłaconej kwoty na konto Zamawiającego, z którego dokonano płatności w terminie do 14 dni 

od wystawienia faktury korygującej bez składania przez Zamawiającego stosownego wniosku. W 

przypadku nie dokonania wpłaty w określonym terminie Zamawiający naliczy odsetki ustawowe. 

5. W przypadku nie stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, złożenie pisemnej reklamacji dotyczącej zawyżenia pomiaru lub odczytu 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego za okres rozliczeniowy ujęty w fakturze, której 
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termin płatności nie upłynął, skutkuje przedłużeniem tego terminu płatności o 7 dni roboczych 

liczonych od dnia udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej odpowiedzi na 

reklamację.  

§ 9 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia ……………… r.  

2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia ………………….. r. do dnia ……………… r. 

3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej, 

wskazanego w ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest skutecznie rozwiązać umowę, na podstawie 

której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną (o ile zaistnieje taka potrzeba) oraz 

skutecznie przeprowadzić proces zmiany sprzedawcy u OSD do dnia 31.12.2015r. Nie dopuszcza 

się zawierania umów rezerwowych z ceną 1KWh inną niż wskazana w § 5 niniejszej umowy.   

 

§ 10 

Rozwiązanie Umowy 

1. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich 

zobowiązań za wykonaną dostawę energii elektrycznej. 

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków wynikających  

z niniejszej Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do 

którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku 

cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym, na podstawie 

oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku gdy druga ze Stron 

narusza postanowienia umowy, pomimo upływu terminu wyznaczonego do zaniechania takich 

naruszeń, nie krótszego jednakże niż 30 dni.  

4. 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 odstąpić od umowy 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. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD, tak aby 

od 1 stycznia 2016r. sprzedaż energii odbywała się na podstawie warunków określonych w 

niniejszej umowie. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas 

obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej (jeżeli będzie to niezbędne do 

przeprowadzenia zmiany sprzedawcy u OSD od 1 stycznia 2016r.) , na podstawie załączonego do 

niniejszej Umowy pełnomocnictwa. 

3. Warunki wstrzymania dostawy energii regulują przepisy Prawa energetycznego. 

4. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo energetyczne 

wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo zamówień publicznych. 

5. Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 Umowy, wymagają 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

6. Strony ustalają, że w granicach dyspozycji art. 144 ustawy PZP oraz na wniosek Zamawiającego 

możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów (punktów poboru) wymienionych 

enumeratywnie w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, które będzie dokonywane na podstawie 

zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana 

nie może przekroczyć 20% punktów poboru wskazanych w załączniku nr 1. Zwiększenie punktów 

poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które 

zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.  

7. Postanowienia pozostałe: ……………..……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

§ 12 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  

i jeden dla Zamawiającego. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Lista obiektów Zamawiającego 

2) Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo      

 

Wykonawca                          Zamawiający 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr……./15 z dnia……………..2015r. 
 

Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży energii elektrycznej nr………./15 z dnia………………. 2015r. 

1.2 Gmina Święciechowa - pozostałe obiekty 

l.p. punkt odbioru 
rodzaj punktu 

poboru 
adres/ulica nr kod miejscowość 

szacowane zużycie 
energii[kWh] w okresie 

od 01.01.2016 do 
31.12.2017 

nazwa OSD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Gmina Święciechowa 
Sala wiejska, 

świetlica 
Strzyżewice, ul. 

Lotnicza 
10 64-100 Leszno 12188 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

2 Gmina Święciechowa Sala wiejska Piotrowice 17a 64-115 Święciechowa 1886 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

3 Gmina Święciechowa Boisko Sportowe ul. Wschowska 19 64-115 Święciechowa 2777 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

4 Gmina Święciechowa OSP 
Lasocice, ul. 
Słoneczna 

8 64-100 Leszno 459 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

5 Gmina Święciechowa Przepompownia P1 Lasocice dz. 379 64-100 Leszno 9534 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

6 Gmina Święciechowa Sala wiejska 
Lasocice, ul. 

Święciechowska 
1 64-100 Leszno 6380 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

7 Gmina Święciechowa Sala wiejska Długie Nowe 47 64-100 Leszno 8206 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

8 Gmina Święciechowa OSP Niechłód  64-115 Święciechowa 0 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

9 Gmina Święciechowa Przepompownia P2 Przybyszewo dz. 690/1 64-100 Leszno 0 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

10 Gmina Święciechowa OSP Długie Nowe 32 64-100 Leszno 21 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

11 Gmina Święciechowa Sala wiejska 
Długie Stare, ul. 

Wiosenna 
14 64-100 Leszno 19539 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

12 Gmina Święciechowa Sala wiejska 
Przybyszewo, ul. 

Wiejska 
53 64-100 Leszno 20096 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

13 Gmina Święciechowa Sala wiejska Niechłód 24 64-115 Święciechowa 20649 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

14 Gmina Święciechowa Boisko 
Długie Stare, ul. 

Krótka 
6 64-100 Leszno 116 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

15 Gmina Święciechowa Salka 
Przybyszewo, ul. 

Wiejska 
51 64-100 Leszno 394 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

16 Gmina Święciechowa Sala wiejska Henrykowo 3 64-100 Leszno 1551 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

17 Gmina Święciechowa Urząd Gminy ul. Ułańska 4 64-115 Święciechowa 38083 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

18 Gmina Święciechowa Zlewnia ścieków ul. Leszczyńska  64-115 Święciechowa 19893 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

19 Gmina Święciechowa Lokal-klub ul. Rynek 4 64-115 Święciechowa 1041 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

20 Gmina Święciechowa 
Urząd Gminy - salka 

kotłownia 
ul. Rynek 14A 64-115 Święciechowa 17235 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

21 Gmina Święciechowa 
Gmina 

Święciechowa 
ul. Strzelecka 7 64-115 Święciechowa 55490 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

22 Gmina Święciechowa Sala wiejska ul. Strzelecka  64-115 Święciechowa 13553 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

23 Gmina Święciechowa Sala wiejska Krzycko Małe 64 64-117 Krzycko Małe 5229 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

24 Gmina Święciechowa 
Budynek rekreacyjny 

małej gastronomii 
Gołanice, ul. 

Parkowa 
dz. 351 64-117 Krzycko Małe 1863 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

25 Gmina Święciechowa Sala wiejska 
Gołanice, ul. 

Parkowa 
18 64-117 Krzycko Małe 4017 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

26 Gmina Święciechowa 
Przepompownia   P-

1 
ul. Zielona dz. 607/1 64-115 Święciechowa 15695 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

27 Gmina Święciechowa Sala wiejska Trzebiny 5 64-100 Leszno 4098 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

28 Gmina Święciechowa Remiza OSP ul. Szkolna 8 64-115 Święciechowa 780 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

29 Gmina Święciechowa Remiza ul. Ułańska 34 64-115 Święciechowa 16446 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

30 Gmina Święciechowa Orlik ul. Strzelecka 1434 64-115 Święciechowa 3854 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

31 Gmina Święciechowa Budynek mieszkalny 
Lasocice, ul 
Kościelna 

14 64-100 Leszno 0 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

32 Gmina Święciechowa Budynek mieszkalny 
Lasocice, ul. 
Słoneczna 

14 64-100 Leszno 172 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

33 Gmina Święciechowa Budynek mieszkalny 
Przybyszewo, ul. 

Wiejska 
18 64-115 Święciechowa 1295 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

34 Gmina Święciechowa Budynek mieszkalny ul. Ułańska 2 64-115 Święciechowa 1082 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

35 Gmina Święciechowa Budynek mieszkalny ul. Ułańska 12 64-115 Święciechowa 1843 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 Gmina Święciechowa Budynek mieszkalny ul. Wschowska 6 64-115 Święciechowa 302 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

37 Gmina Święciechowa Budynek mieszkalny ul. Rynek 8 64-115 Święciechowa 1489 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

38 Gmina Święciechowa Przepompownia P1 
Krzycko Małe ul. 

Główna 
dz.182/3 64-117 Krzycko Małe 4345 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

39 Gmina Święciechowa Przepompownia P2 Krzycko Małe dz.195/14 64-117 Krzycko Małe 4346 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

40 Gmina Święciechowa 
Przepompownia P4   

Gołanice 
Gołanice ul. 

Stawowa 
dz.44 m 2 64-117 Krzycko Małe 4345 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

41 Gmina Święciechowa 
Przepompownia 

P5 Gołanice 
Gołanice ul. Leśna 

dz. Nr 
323/32 

64-115 Święciechowa 4345 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

 324634  
         

1.3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

l.p. punkt odbioru 
rodzaj punktu 

poboru 
adres/ulica nr kod miejscowość 

szacowane zużycie 
energii[kWh] w okresie 

od 01.01.2016 do 
31.12.2017 

nazwa OSD 

1 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Strzelecka 6 64-115 Święciechowa 9648 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

 9648  

         
1.4 Samorządowy Ośrodek Kultury 

l.p. punkt odbioru 
rodzaj punktu 

poboru 
adres/ulica nr kod miejscowość 

szacowane zużycie 
energii[kWh] w okresie 

od 01.01.2016 do 
31.12.2017 

nazwa OSD 

1 
Samorządowy 

Ośrodek Kultury 
Samorządowy 

Ośrodek Kultury 
Śmigielska 1a 64-115 Święciechowa 10801 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

2 
Samorządowy 

Ośrodek Kultury 

Samorządowy 
Ośrodek Kultury-

Biblioteka 
Ułańska 34 64-115 Święciechowa 6404 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

 17205  
         

1.5 ZSSPiG 

l.p. punkt odbioru 
rodzaj punktu 

poboru 
adres/ulica nr kod miejscowość 

szacowane zużycie 
energii[kWh] w okresie 

od 01.01.2016 do 
31.12.2017 

nazwa OSD 

1 ZSSPiG Zespół szkół Szkolna 15 64-115 Święciechowa 117331 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

 117331  
         

1.6 Przedszkole Samorządowe 

l.p. punkt odbioru 
rodzaj punktu 

poboru 
adres/ulica nr kod miejscowość 

szacowane zużycie 
energii[kWh] w okresie 

od 01.01.2016 do 
31.12.2017 

nazwa OSD 

1 
Przedszkole 

Samorządowe 
Przedszkole 

Samorządowe 
ul. Kościelna 4 64-115 Święciechowa 32714 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

2 
Przedszkole 

Samorządowe 
Przedszkole 

Samorządowe 
ul. Kościelna 4 64-115 Święciechowa 4715 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

3 
Przedszkole 

Samorządowe 
Przedszkole 

Samorządowe 
Gołanice 11 64-117 Krzycko Małe 7968 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

4 
Przedszkole 

Samorządowe 
Przedszkole 

Samorządowe 
Niechłód 42 64-115 Święciechowa 2722 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

5 
Przedszkole 

Samorządowe 
Przedszkole 

Samorządowe 
Długie Stare, ul. 

Wschowska 
2 64-100 Leszno 49886 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

 93857  
         

1.7 ZSSPiG w Lasocicach 

l.p. punkt odbioru 
rodzaj punktu 

poboru 
adres/ulica nr kod miejscowość 

szacowane zużycie 
energii[kWh] w okresie 

od 01.01.2016 do 
31.12.2017 

nazwa OSD 

1 ZSSPiG w Lasocicach Zespół szkół 
Lasocice, ul. 

Szkolna 
13 64-100 Leszno 34317 

ENEA Operator 
Sp. z o.o. 

2 ZSSPiG w Lasocicach Zespół szkół 
Lasocice, ul. 
Słoneczna 

9 64-100 Leszno 7873 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

 42190  
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1.8 ZSSPiG w Długiem Starem 

l.p. punkt odbioru 
rodzaj punktu 

poboru 
adres/ulica nr kod miejscowość 

szacowane zużycie 
energii[kWh] w okresie 

od 01.01.2016 do 
31.12.2017 

nazwa OSD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
ZSSPiG w Długiem 

Starem 
Szkoła Podstawowa 

Długie Stare, ul. 
Leszczyńska 

1 64-100 Leszno 28825 
ENEA Operator 

Sp. z o.o. 

 28825  
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Załącznik nr 2 do Umowy nr……./15 z dnia……………..2015r. 

 

…………………., dnia _______________ r. 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
(dalej: Zamawiający) 
 
reprezentowanay przez:  _____________________________ 

(dane osoby / osób reprezentujących) 

 
 
Zamawiający niniejszym upoważnia: 
 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
(dane Sprzedawcy) 

 
(dalej: Wykonawca) 

 
do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności: 
 

1) zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z 

Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej (zmiana sprzedawcy) w terminie 

umożliwiającym rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej od 1 stycznia 2016r. na 

podstawie umowy Nr……………… z dnia………………………. energii elektrycznej. 

2) składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej 

umowy sprzedaży energii elektrycznej Nr 156/13 z dnia 06.12.2013r. lub złożenia 

oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej Nr 156/13 z dnia 

06.12.2013r w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy 

energii elektrycznej jeżeli będzie to niezbędne do terminowego rozpoczęcia 

sprzedaży,  

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Pełnomocnictwo wygasa w 
przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy sprzedaży. 
 

 

       ……………………………………………………………… 

        Podpis udzielającego pełnomocnictwa 


