
Załącznik  nr  6  do SIWZ 

 
 
___________________ 
  (pieczęć Wykonawcy)  

 
 

UMOWA SPRZEDAśY ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

nr  _______       

zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu ______      r. w ______      pomiędzy Stronami: 

_________________________________________________________       

NIP ____________,REGON:_____________, reprezentowanym przez : 

1. ______________      

2. ______________      

Adres do korespondencji: 

__________________      

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

 

____________________________________________________________________________      

reprezentowanym przez: 

1. __________________      

2. __________________      

zwanym dalej Wykonawcą,  

 

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),  

 

o następującej treści: 

 

Strony, mając na uwadze zasadę ekwiwalentności wzajemnych świadczeń, ustaliły następujące 

zasady i warunki sprzedaŜy energii elektrycznej: 

 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 



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

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625, z późn. 

zm., zwanej dalej „Ustawą”), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. Ustawy oraz 

przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny ( tekst jednolity: Dz.U. Nr 16, poz. 

93, z późn. zm., zwanej dalej „Kc”), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami 

niniejszej Umowy, oraz zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego w oparciu o ustawę z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, 

oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ze zm., dalej zw. „upzp”).  

2. JeŜeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy, uŜyte w niej pojęcia oznaczają: 

a) Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 

się dystrybucją energii elektrycznej; 

b) Operator systemu przesyłowego (OSP) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym 

elektroenergetycznym, bieŜące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego 

systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w 

tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi; 

c) Generalna Umowa Dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD 

określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej 

w celu realizacji niniejszej Umowy; 

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 naleŜność dla Wykonawcy określana jest na 

podstawie odczytów układów pomiarowych; 

g) Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami 

urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej - zgodnie z okresem rozliczeniowym 

stosowanym przez OSD; 

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

625 z późn. zm.); 

i) Bilansowanie handlowe - zgłoszenie operatorowi systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe realizacji 

umów sprzedaŜy energii elektrycznej zawartych przez uŜytkowników systemu i prowadzenie z 

nimi rozliczeń róŜnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i 

wielkości określonych w tych umowach dla kaŜdego okresu rozliczeniowego. 



j) Płatnik - podmiot wskazany w Załączniku nr 1 odpowiedzialny za realizację warunków 

umowy samodzielnie w odniesieniu do podlegających mu punktów poboru energii. Płatnik nie 

odpowiada solidarnie za zobowiązania i realizację umowy przez innych płatników wskazanych 

w załączniku nr 1. 

 

3. SprzedaŜ odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej naleŜącej do 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 sprzedaŜy energii elektrycznej. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki 

sprzedaŜy energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.  

4. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada koncesję na obrót energią elektryczną _____________numer 

koncesji, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

5. Wykonawca oświadcza, Ŝe ma zawartą stosowną umowę z OSD, umoŜliwiającą sprzedaŜ energii 

elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.  

6. Zamawiający oświadcza, Ŝe dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu/obiektów, do 

którego/których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy.  

§ 2 

Zobowiązania Stron 

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

wymienionych w załączniku nr 1, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny za energię 

elektryczną według stawek ustalonych w § 6 Umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, iŜ planowane roczne pobory energii elektrycznej określone są w 

Załączniku nr 1 dla kaŜdego z punktów poboru.  

3. SprzedaŜ energii elektrycznej będzie następowała w danej grupie taryfowej, zgodnie ze strefami 

czasowymi obowiązującymi w OSD, do których przyłączone są poszczególne punkty poboru 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. sprzedaŜy energii elektrycznej w ilości odpowiadającej potrzebom Zamawiającego z 

zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych wskazanych w § 5 niniejszej Umowy; 

b. dokonywania bilansowania handlowego na warunkach określonych w § 4 niniejszej Umowy; 

c. prowadzenia ewidencji wpłat naleŜności w sposób zapewniający poprawność rozliczeń i 

umoŜliwiający udostępnienie Zamawiającemu danych o wpłatach w ciągu 14 dni roboczych od 

dnia otrzymania takiego Ŝądania w formie pisemnej, faksem lub e-mailem lub udostępnienie 

w/w danych za pomocą Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK). 

d. udostępnienia danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za 

dostarczoną energię, w tym np. przesyłanie faksem lub skanowanie faktur za sprzedaŜ energii 

lub udostępnianie elektronicznego podglądu faktur za sprzedaŜ energii elektrycznej lub 



udostępnienia w/w danych w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (e-BOK) lub przekazanie 

zestawienia o zuŜyciu energii elektrycznej w poszczególnych strefach w danym okresie dla 

poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej lub w inny pisemnie uzgodniony pomiędzy 

Stronami sposób w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia lub złoŜenia wniosku przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a. zakupu i pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 

Umowy;  

b. terminowego regulowania naleŜności za pobraną energię elektryczną; 

c. upowaŜnienia OSD w nowo zawartej umowie o świadczenie usług dystrybucji do 

przekazywania Wykonawcy niezbędnych informacji o wielkości poborów energii elektrycznej; 

6. Zamawiający oświadcza, iŜ zawrze umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz zapewni jej 

utrzymanie w mocy przez cały okres, począwszy od dnia rozpoczęcia sprzedaŜy energii elektrycznej 

przez Wykonawcę aŜ do dnia zakończenia Umowy SprzedaŜy energii elektrycznej. O rozwiązaniu 

umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej 

rozwiązania Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. 

 

§ 3 

Dalsze obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas 

obowiązującej umowy sprzedaŜy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej, na podstawie 

załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Zamawiającego z OSD umowy o 

świadczenie usług dystrybucji, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem, tj. w 

szczególności przygotować, przedłoŜyć Zamawiającemu do podpisu niezbędne dokumenty, o ile 

Zamawiający nie jest juŜ stroną samodzielnej umowy o świadczenie usług dystrybucji. Realizacja 

niniejszego zapisu będzie odbywała się w trybie zamówienia z wolnej ręki na warunkach, i 

terminach wskazanych i inicjowanych przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić na podstawie załączonego do Umowy pełnomocnictwa 

procedurę zmiany sprzedawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z przepisami 

Ustawy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej 

Umowy do OSD. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić procesy opisane w ust. 1 do 3 powyŜej na podstawie 

danych zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ ogłoszonej w dniu  …………… z późniejszymi 

zmianami. Wykonawca nie będzie wymagał od Zamawiającego uzupełnienia lub przekazania 



jakichkolwiek innych informacji dodatkowych. Wyjątkiem będą informacje wyraźnie wskazane jako 

niezbędne przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub dotychczasowego Sprzedawcę.  

§ 4 

Bilansowanie handlowe 

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe.  

2. Zamawiający oświadcza, iŜ wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z 

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

Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z obowiązkiem bilansowania handlowego. 

4. Zamawiający wyraŜa zgodę na udostępnianie Wykonawcy danych pomiarowych przez OSD i OSP, 

niezbędnych do realizacji Umowy.  

 

§ 5 

Standardy jakościowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z 

obowiązującymi przepisami Ustawy i przepisami wykonawczymi do tejŜe Ustawy. 

2. Przerwa lub ograniczenie w dostawie lub odbiorze energii elektrycznej wynikające z klęsk 

Ŝywiołowych i innych przypadków siły wyŜszej, awarii w systemie lub w sieci, którym nie moŜna 

zapobiec lub przeciwdziałać z zachowaniem naleŜytej staranności, a takŜe wynikające z wyłączeń 

dostaw energii elektrycznej dokonywanych przez OSD na podstawie przepisów prawa, nie stanowią 

naruszenia obowiązku z ust. 1 niniejszego paragrafu i nie mogą stanowić podstawy 

odpowiedzialności Wykonawcy. 

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych Ustawą, Wykonawca 

zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokości określonej Ustawą oraz zgodnie z 

obowiązującymi rozporządzeniami do tej Ustawy. 

 

§ 6 

Ceny i stawki opłat 

 

1. Strony ustalają cenę netto za energię elektryczną czynną w złotych za 1 kWh dla obiektów 

Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 w wysokości wskazanej w załączniku nr 3 do 

niniejszej umowy.  

2. Ceny za 1 kWh określone w ust. 1 będą obowiązywać w okresie trwania umowy, o ile nie ulegną 

zmianie następujące akty prawne:  

a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625,  

z późn. zm.);  



b) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11),  

w zakresie akcyzy na energię elektryczną; 

c) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 2008 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, 

uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych  

w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości 

energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2008 r. Nr 156, 

poz, 969); 

d) rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania 

danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz 

szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawiania do umorzenia tych świadectw, 

uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii 

elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 

1314); 

3. Zmiana ceny netto określonej w ust. 1 następuje po uprzedniej pisemnej informacji skierowanej do 

Zamawiającego, w której to Wykonawca informuje o zmianie cen wraz z podaniem przyczyn 

powodujących zmianę ceny określonych w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego o planowanej zmianie cen co najmniej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. 

4. Do ceny określonej w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 7 

Rozliczenia 

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym 

stosowanym przez OSD, do którego przyłączone są obiekty Zamawiającego. Wykonawca 

otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy w wysokości stanowiącej 

iloczyn ceny netto za 1 kWh, określonej w § 6 ust. 1 oraz ilości zuŜytej energii elektrycznej na 

podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, dostarczonych przez OSD w danym okresie 

rozliczeniowym Wykonawcy.  

2. Wykonawca do kaŜdej faktury załączy specyfikację określającą ilości pobranej energii elektrycznej 

dla kaŜdego punktu poboru wraz z podaniem wysokości naleŜności z tego tytułu lub udostępni w/w 

dane poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK), lub w inny uzgodniony pisemnie przez 

Strony sposób.  

3. Wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 zostanie powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) 

według stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Strony ustalają sposób rozliczeń, w którym Wykonawca, po otrzymaniu wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego za dany okres rozliczeniowy, wystawia Zamawiającemu fakturę i 

niezwłocznie doręcza ją Zamawiającemu, przy czym termin płatności faktury Strony ustalają na 21 



dni od dnia jej wystawienia. Termin płatności nie moŜe jednakŜe przypadać wcześniej niŜ 14 dni  

od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.  

5. Faktury będą wystawiane osobno na kaŜdego płatnika wskazanego w załączniku nr 1. Nie 

dopuszcza się wystawiania faktury dotyczącej punktów poboru naleŜących do dwóch lub więcej 

płatników. 

6. Podstawą płatności będą rzeczywiste odczyty wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego z 

uwzględnieniem ceny jednostkowej za 1 kWh podane w formularzu cenowym.  

Faktury będą oddzielnie wystawiane na: 

 

LP NIP PŁATNIKA NAZWA PŁATNIKA ADRES PŁATNIKA 
KOD 

PŁATNIKA 
MIEJSCOWOŚĆ 

PŁATNIKA 

x x x x x x 

1 767-14-50-797 Starostwo Powiatowe w Złotowie Al. Pi asta 32 77-400 Złotów 

2 765-13-26-309 Zespół Szkół Technicznych Kieniewicza  35 77-400 Złotów 

3 767-13-06-02 Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych Nor wida 10 77-400 Złotów 

4 767-104-88-70 Liceum Ogólnokształc ące im. Skłodowskiej-Curie Bohaterów Westerplatte 9  77-400 Złotów 

5 767-12-95-500 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana P awła II Pl. Wolno ści 1 m.2 77-400 Złotów 

6 767-13-12-316 Zespół Szkół Rolniczych 8 marca 5 77- 400 Złotów 

7 767-12-92-453 Zespół Szkół Spo Ŝywczych im. Staszica Stanisława Pola ńskiego 3 77-430 Krajenka 

8 767-163-57-62 Młodzie Ŝowy O środek Socjoterapii Szkolna 15 77-430 Krajenka 

9 765-15-13-813 Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Norwida 10 77-400 Złotów 

10 767-15-14-149 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczn a Norwida 10 77-400 Złotów 

11 767-14-22-453 Specjalny O środek Szkolno-Wychowawczy Wojska Polskiego 25 64-91 5 Jastrowie 

12 767-14-53-034 Powiatowy Zarz ąd Dróg Za Dworcem 3a 77-400 Złotów 

13 767-10-88-103 Powiatowy Urz ąd Pracy Kolejowa 11 77-400 Złotów 

 

§ 8 

Płatności 

1. Strony określają, Ŝe terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu środków na rachunek 

bankowy Wykonawcy.  

2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca moŜe obciąŜyć Zamawiającego 

odsetkami ustawowymi. 

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

powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z nieprawidłowymi operacjami 

bankowymi. 

 

 

 

§ 9 



Postępowanie reklamacyjne  

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

pomiaru zuŜytej energii elektrycznej. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Zamawiającemu w 

terminie 14 dni od chwili jej złoŜenia. W przypadku reklamacji dotyczącej zawyŜenia lub zaniŜenia 

pomiaru lub odczytu zuŜytej 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 zaniŜenie lub zawyŜenie ilości faktycznie pobranej energii 

elektrycznej, Wykonawca jest zobowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. 

Termin płatności faktury korygującej Strony ustalają na 21 dni od dnia jej wystawienia, nie 

wcześniej niŜ 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. 

4. W przypadku niestwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, złoŜenie pisemnej reklamacji dotyczącej zawyŜenia pomiaru lub odczytu wskazań 

układu pomiarowo-rozliczeniowego za okres rozliczeniowy ujęty w fakturze, której termin płatności 

nie upłynął, skutkuje przedłuŜeniem tego terminu płatności o 7 dni roboczych liczonych od dnia 

udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej odpowiedzi na reklamację.  

 

§ 10 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Strony ustalają, Ŝe rozpoczęcie sprzedaŜy energii elektrycznej nastąpi od dnia …………………. roku, 

jednak nie wcześniej niŜ po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD,  jednak nie 

wcześniej niŜ z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych aktualnie obowiązujących umów 

na sprzedaŜ energii elektrycznej lub umów kompleksowych z uwzględnieniem wszelkich aneksów / 

promocji / porozumień bez naruszania terminu oznaczonego w tych dokumentach, a takŜe nie 

wcześniej niŜ z dniem wejścia w Ŝycie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych i po 

przeprowadzeniu przewidzianej przepisami ustawy-Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi 

procedury zmiany sprzedawcy. Rozpoczęcie sprzedaŜy energii elektrycznej moŜe następować w 

róŜnych datach, odrębnie dla kaŜdego punktu poboru energii określonego w Załączniku Nr 1. 

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

 

 

 

 

 



§ 11 

Zmiana umowy 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. 

zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty  

w następujących przypadkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot 

zamówienia w przypadkach opisanych w §6 ust. 2 i ust. 3.; 

2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian 

samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot 

zamówienia dla punktów poboru energii elektrycznej zakwalifikowanych do grupy taryfowej G. 

Zamawiający umoŜliwia stosowanie ceny zgodnej z aktualną taryfą Wykonawcy zatwierdzoną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

4) Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany terminu wykonania poszczególnych elementów 

przedmiotu umowy, jeŜeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemoŜliwe z uwagi 

na siłę wyŜszą lub inne okoliczności niezaleŜne od stron umowy lub których strony umowy 

przy zachowaniu naleŜytej staranności nie były w stanie uniknąć i przewidzieć, 

5) Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany zawartej umowy z Wykonawcą w przypadku 

zmiany taryfy przez Zamawiającego dla poszczególnych punktów poboru wymienionych w 

Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy. Zmiana taryfy dla poszczególnych punktów poboru 

energii elektrycznej moŜe następować w ramach taryf określonych w Załączniku nr 3 do 

niniejszej umowy. 

6) Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany zawartej umowy z Wykonawcą w przypadku 

zmiany liczby punktów poboru energii elektrycznej, w szczególności w przypadku podłączenia 

nowego punktu poboru przez Zamawiającego lub wyłączenia punktu poboru energii. 

§ 12 

Rozwiązanie Umowy 

1. Umowa moŜe zostać rozwiązana przez Wykonawcę ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie 

oświadczenia skierowanego do Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności w 

przypadku gdy: 

a) Zamawiający narusza postanowienia Umowy, pomimo upływu terminu wyznaczonego mu 

przez Wykonawcę do zaniechania takich naruszeń, nie krótszego jednakŜe niŜ 30 dni; 

b) koncesja Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną 

zostanie zmieniona w sposób powodujący jakiekolwiek ograniczenia w moŜliwości 

wykonania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy. 

2. Umowa moŜe zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, na 

podstawie oświadczenia skierowanego do Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności 

w przypadku gdy: 



a) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo upływu terminu wyznaczonego mu 

przez Zamawiającego do zaniechania takich naruszeń, nie krótszego jednakŜe niŜ 30 dni. 

b) koncesja Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną 

zostanie zmieniona w sposób powodujący jakiekolwiek ograniczenia w moŜliwości 

wykonania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy. 

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

zobowiązań z niej wynikających. 

4. Strony dopuszczają moŜliwość dokonania cesji praw i obowiązków 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. 

5. Umowa moŜe być rozwiązana w kaŜdym czasie w drodze porozumienia stron. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks cywilny, ustawę-Prawo 

energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawę-Prawo zamówień publicznych. Spełnienie 

zobowiązań określonych w § 3 ust. 2 i §3 ust. 3 Umowy przez Wykonawcę nie moŜe naruszać 

przepisów ustawy-Prawo zamówień publicznych i postanowień umów wiąŜących Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem niewaŜności.  

3. Strony ustalają, Ŝe na pisemny wniosek Zamawiającego nastąpi zmniejszenie lub zwiększenie ilości 

obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy bez konieczności renegocjowania 

pozostałych warunków Umowy. Zmiana załącznika nr 1 nie stanowi zmiany pozostałych warunków 

umowy. Wykonawca przygotuje i prześle Zamawiającemu podpisany aneks do umowy wraz z 

Załącznikiem nr 1.  

4. Na wniosek poszczególnych podmiotów wskazanych w załączniku nr 1 (płatnik - wnioskodawca) 

złoŜony do Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w części 

dotyczącej wnioskodawcy - płatnika, przy jednoczesnym zawarciu umowy o tej samej treści 

bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a wnioskodawcą - płatnikiem z listy podmiotów wskazanych w 

Załączniku nr 1. Nowa umowa w miarę moŜliwości winna mieć zachowana numerację zgodną z 

numerem umowy niniejszej Umowy uzupełniona o człon identyfikujący płatnika – wnioskodawcę. 

Termin wypowiedzenia Umowy w trybie niniejszego ustępu i zarazem zawarcie nowej umowy 

bezpośredniej pomiędzy Wykonawcą i wnioskodawcą – płatnikiem winien być uprzednio wzajemnie 

uzgodniony z zachowaniem procedur lokalnego OSD w zakresie procedury zmiany sprzedawcy. 

5. Zobowiązania poszczególnych podmiotów (płatników) wskazanych w Załączniku nr 1  wynikające z 

Umowy nie mają charakteru solidarnego. KaŜdy z płatników ponosi pełną i samodzielną  



odpowiedzialność za realizację warunków Umowy w stosunku  do naleŜących do poszczególnego 

płatnika  punktów poboru energii. 

6. Strony ustalają, Ŝe na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca dokona zmiany grup 

taryfowych dla poszczególnych obiektów Zamawiającego, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 

8. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

- Załącznik nr 1 – Lista obiektów Zamawiającego z podziałem na Płatników wraz z planowanym 

zuŜyciem energii elektrycznej rocznie. 

- Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo  

     - Załącznik nr 3 – Zestawienie cen dla poszczególnych taryf zgodne z Załącznikiem nr 3 do SIWZ 

 

Wykonawca        Zamawiający  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
 
 
 

 
………………………………………….. 
 (PIECZĘĆ) 

 
Zwany/ą dalej Zamawiającym 
udziela  

Firmie ………………. z siedzibą w ………….., przy ulicy ……………………., KRS numer ………………….. 
i jej reprezentantom pełnomocnictwa w zakresie: 

1) wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów kompleksowych obejmujących sprzedaŜ energii 
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub umów sprzedaŜy energii elektrycznej; 

2) reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w 
sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji w szczególności 
uzyskać, ustalić treść i przedłoŜyć Zamawiającemu do podpisania niezbędne dokumenty (w tym 
umowy); 

3) zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartych z 
………………….. umów sprzedaŜy energii elektrycznej; 

4) wystąpienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w 
ramach realizacji zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji w szczególności w przypadku 
naruszenia przez strony zapisów tej umowy, standardów jakościowych, bonifikat i upustów, 
zmiany taryfy, zmiany mocy umownej oraz innych czynników mających wpływ na realizację tej 
umowy; 

 

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony, jednak nie dłuŜszy niŜ czas 
obowiązywania Umowy SprzedaŜy energii elektrycznej z ……………………….. 

Pełnomocnik moŜe udzielać dalszych pełnomocnictw. 
 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
  (data i podpis  Zamawiającego) 

 
 

 

 

 

 

 


