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Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Umowy 

 

 

UMOWA  

 

Umowa zawarta w dniu …………………. w Słupsku pomiędzy Stronami: 

 

1. „Wodociągi Słupsk” Spółką z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1,  

76-200 Słupsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000078635, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 839-000-55-92, z kapitałem 

zakładowym w wysokości 90 356 500,00 zł reprezentowaną przez Zarząd w osobach: 

1) Andrzeja Wójtowicza - Prezesa Zarządu 

2) Aliny Zimnickiej – Członka Zarządu 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

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

………………………………………………………………………………………………….... 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

(w treści Umowy Zamawiający oraz Wykonawca zwani są również Stronami), 

 

W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego (znak postępowania 

…………………………………….), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,  

zostaje zawarta Umowa o następującej treści: 
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Przedmiot Umowy i postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych z dostawą 

energii elektrycznej dla Zamawiającego. 

2. Podstawą do ustalenia warunków Umowy są w szczególności: 

a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 

z późn. zm., zwana dalej „Prawem energetycznym”) wraz z aktami wykonawczymi, 

które znajdują zastosowanie do niniejszej Umowy, 

b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 

z późn. zm., zwana dalej „Kodeksem cywilnym”), 

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1579 z późn. zm.), 

3. Sprzedaż i zakup energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci 

dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej 

OSD) Energa Operator Sp. z o.o.  do sieci którego przyłączone są punkty poboru 

energii (zwane dalej PPE).  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną  

nr …………… z dnia ……….. r. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

5. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą lub zawrze przed datą realizacji niniejszej 

umowy generalną umowę dystrybucji z OSD, do sieci którego przyłączone są PPE, 

ważna przez okres obowiązywania umowy. 

6. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów,  

do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający oświadcza, że dysponuje koncesją na wytwarzanie energii elektrycznej  

nr WEE/3196/12228/W/DSW/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. wydaną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki. 
 

Zobowiązania Stron 

§ 2 

 

1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy zobowiązuje się do sprzedaży energii 

elektrycznej dla wszystkich obiektów/punktów (PPE) Zamawiającego wymienionych  

w załączniku nr 1 za cenę w/g § 6 ust. 1 niniejszej Umowy w okresie od dnia 

skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy  do dnia 31.12.2020 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1)  dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. W przypadku zaistnienia 

okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy, Wykonawca 

niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej oraz 

podejmie w jego imieniu (po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym), niezbędne 

czynności zmierzające do zapewnienia ciągłości dostaw; 

2)  złożenia w imieniu Zamawiającego wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych  

z OSD o wnioskowanych przez Zamawiającego parametrach; 

3)  terminowego złożenia OSD zgłoszenia o zawarciu niniejszej Umowy; 

3. Łącznie z zawarciem niniejszej Umowy Zamawiający udziela Wykonawcy stosownego 

pełnomocnictwa w zakresie przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów 

jakościowych wskazanych w § 4 niniejszej Umowy; 

2) sprzedaży energii elektrycznej w cenie ofertowej do nowych PPE lub nowych 

obiektów Zamawiającego; 
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3) zawarcia bezzwłocznie, na wezwanie Zamawiającego, umowy o odkupienie energii 

elektrycznej wyprodukowanej przez Zamawiającego z zachowaniem istotnych 

postanowień wymienionych w załączniku nr 3 do Umowy.  

5. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 

Umowy; 

2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną; 

3) bezzwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na obliczenia należności za energię elektryczną w tym zmian w sposobie 

wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych PPE, w tym  

o likwidacji PPE, utworzeniu nowego PPE. 

6. Strony Umowy zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, 

stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 

 

Bilansowanie handlowe 

§ 3 

 

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

handlowe, w rozumieniu art. 3 pkt 40 Prawa energetycznego i ponosi wszelkie koszty 

z tym związane. 

2. Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Operatora Handlowego i Podmiotu 

Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej do 

obiektów Zamawiającego. Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat 

wynikających z różnicy zużycia energii prognozowanego w stosunku do rzeczywistego 

w danym okresie rozliczeniowym oraz różnicy prognozowanej ilości energii 

elektrycznej, wytwarzanej w obiektach Zamawiającego, w stosunku do rzeczywistej w 

danym okresie rozliczeniowym. 

3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków powstałych na 

skutek nie dokonania bilansowania handlowego. 

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

handlowym związane z wypełnieniem niniejszej Umowy, w tym opracowanie  

i zgłaszanie grafików handlowych do OSD przysługują Wykonawcy. 

 

Standardy jakościowe 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 

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 

dystrybucyjnej oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń 

dokonywanych przez OSD nie z winy Wykonawcy.  

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi w zakresie przedmiotu 

Umowy określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca 

zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu bonifikat w wysokościach 

określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami 

do w/w ustawy. 
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Zasady dostawy energii elektrycznej 

§ 5 

 

1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający kupuje energię elektryczną do poszczególnych 

PPE Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Przewidywana ilość energii elektrycznej będącej przedmiotem sprzedaży przez 

Wykonawcę w okresie obowiązywania Umowy wynosi ok. 6.800,00 MWh. 

3. Podana w ust. 2 wielkość wolumenu energii jest wartością szacowaną i może ulec 

zmianie (-15%/ + 15%) z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca 

zobowiązany jest stosować zaoferowaną w ofercie cenę energii.  

4. W przypadku rozbieżności między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca 

nie będzie rościł z tego tytułu dodatkowych żądań finansowych niż te wynikające 

z ilości zużytej energii. 

5. Zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla dowolnego punktu poboru wskazanego  

w załączniku nr 1 może nastąpić w przypadku: 

1) likwidacji punktu poboru lub obiektu, 

2) zmiany właściciela punktu poboru lub obiektu. 

6. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczania energii elektrycznej dla 

PPE wymienionych w załączniku nr 1 określana jest każdorazowo w umowach 

o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartych z OSD. 

 

Ceny i stawki opłat 

§ 6 

 

1. Strony ustalają, że sprzedaż energii elektrycznej Zamawiającemu odbywać się będzie 

według niżej podanej ceny netto zgodnie z e złożoną ofertą: 

 

 

Grupa taryfowa Strefa 
Cena netto 

[bez akcyzy] 
zł/ MWh 

1 2 3 

Wszystkie grupy taryfowe Wszystkie strefy …………….. 

 

2. Cena określona w ust. 1 zostanie powiększona o należny podatek VAT w stawce 

zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. 

3. Wskazana w ust. 1 cena jednostkowa netto sprzedaży energii elektrycznej zawiera 

wszystkie koszty niezbędne do jej realizacji w tym opłatę handlową, bilansowanie 

handlowe oraz inne opłaty i obowiązuje w okresie począwszy od dnia następującego 

po dniu skutecznego rozwiązania umowy z dotychczasowym Sprzedawcą energii 

elektrycznej dla poszczególnych PPE Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2020 r. 

4. Cena określona w ust. 1 obowiązuje również dla nowo przyłączonych do sieci 

elektroenergetycznej OSD punktów/obiektów Zamawiającego. 

5. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji umowy wyniesie 

brutto …………………………… . 
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Rozliczenia 

§ 7 

 

1. Ilość faktycznie zużytej przez Zamawiającego energii elektrycznej będzie określana na 

podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych dla poszczególnych 

PPE, dokonywanych przez OSD w poszczególnych okresach rozliczeniowych. 

2. Faktury wystawiane będą, w formie papierowej, w terminie 14 dni po zakończeniu 

każdego okresu rozliczeniowego. 

3. Faktury za sprzedaż energii elektrycznej Zamawiającemu wystawiane będą na 

Zamawiającego w cyklach miesięcznych lub terminach określonych w umowie z OSD. 

4. Faktury wystawiane będą zbiorczo dla wszystkich PPE. Każdorazowo do faktury za 

sprzedaż energii elektrycznej zostanie dołączony dokument zawierający następujące 

informacje:  

1) nr PPE,  

2) nazwa miejscowości,  

3) nazwa obiektu,  

4) numery liczników,  

5) daty dokonania odczytów stanów liczników,  

6) wskazania stanów liczników w poszczególnych strefach czasowych – aktualne z dat 

dokonania odczytów,  

7) ilość zużytych kWh dla każdego licznika w okresach miesięcznych lub terminach 

określonych w umowie z OSD z wyszczególnieniem,  

8) mnożna,  

9) strata,  

10) cena netto,  

11) podatek VAT,  

12) cena brutto. 

5. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury oraz ilości zużytej 

energii wskazanej w fakturze Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia  reklamacji. 

6.  Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. 

Nierozpatrzenie  reklamacji w terminie będzie poczytane za uznanie reklamacji. 

7. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 6, wystawi fakturę 

korygującą, odnoszącą się ściśle do faktury korygowanej.  

8. Nadpłaty wynikające z korekty „in minus” rozliczeń podlegają zwrotowi w ciągu 7 dni od 

daty uznania reklamacji. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu 

płatności Zamawiającemu przysługują odsetki ustawowe.  

9. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji nie zwalnia go z obowiązku terminowej 

zapłaty należności wynikającej z  wystawionej  faktury, chyba że: 

1) wykazane zużycie energii elektrycznej znacznie odbiega od zużycia rzeczywistego, 

2) na fakturze uwzględniono punkty poboru nie należące do Odbiorcy, 

3) przyjęta na fakturze stawka za energię elektryczną jest niezgodna ze stawką określoną 

w § 6 umowy oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą lub zawierają dodatkowe, nie 

uwzględnione w umowie opłaty, 

4) brak jest załącznika do faktury, o którym mowa w ust. 4 powyżej, 

5) załącznik do faktury, o którym mowa w ust.4 powyżej zawiera błędy mające wpływ na 

prawidłowość wystawionej faktury, w szczególności brak podania wskazań liczników  

w datach ich odczytów.  

10.  W przypadkach określonych w ust. 9 płatność będzie dokonana po wystawieniu 

prawidłowej faktury korygującej. Termin płatności faktury ustala się w takim przypadku 

na 14 dni od daty otrzymania faktury korygującej.  
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Płatności 

§ 8 

 

1. Należności za faktury wystawione przez Wykonawcę, o których mowa w § 7 Umowy, 

zostaną uregulowane przelewem, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez 

Zamawiającego. Wykonawca zarachuje wpłatę na poczet faktury, której wpłata dotyczy. 

2. Za termin dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty faktur Wykonawca obciąży 

Zamawiającego odsetkami ustawowymi z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 niniejszej umowy. 

4. O zmianach danych rachunków bankowych lub danych adresowych Strony 

zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów 

związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 

 

Okres obowiązywania Umowy 

§ 9 

1. Umowa obowiązuje od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  

2. Dostawa energii elektrycznej do poszczególnych PPE nastąpi z dniem określonym 

w załączniku nr 1 do Umowy – kolumna „termin rozpoczęcia dostaw”, nie wcześniej 

jednak niż po skutecznym rozwiązaniu dotychczasowej umowy dostaw energii oraz 

pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy. 

 

Rozwiązanie Umowy/ Odstąpienie od umowy 

§ 10 

1. Rozwiązanie/wygaśnięcie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec 

drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

2. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron, w przypadku nie usunięcia 

nieprawidłowości w terminie 30 dni od pisemnego wezwania, w przypadku gdy druga 

Strona rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za jednostronnym oświadczeniem złożonym przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, gdy: 

1) Wykonawca przed zakończeniem realizacji umowy utraci uprawnienia, koncesję lub 

zezwolenia lub przestaną obowiązywać zawarte przez Wykonawcę umowy niezbędne 

do wykonania przedmiotu zamówienia.  

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp. 

w każdym z przypadków w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

4. Niezależnie od przypadków opisanych w ust.3, w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy (części lub całości) nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy (części lub całości) w terminie 30 

dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy.  

Kary umowne 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 

10% ceny oferty brutto (wartość brutto), na podstawie której niniejsza Umowa została 

pomiędzy Stronami zawarta. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 

10% ceny oferty brutto (wartość brutto), na podstawie której niniejsza Umowa została 

pomiędzy Stronami zawarta, z zastrzeżeniem zapisu §11 ust. 4.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy w przypadku: 

1) opóźnienia w skorygowaniu faktury w toku reklamacji - w wysokości 1% wartości netto 

faktury, której dotyczy reklamacja, jednak nie mniej niż 10,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, 

2) nieuwzględnienia lub opóźnienia w uwzględnieniu bonifikaty należnej Zamawiającemu  

– w wysokości 0,2% należności netto za energię, której dotyczy bonifikata, za każdy dzień 

opóźnienia, 

3) niewykonania zobowiązania wskazanego w § 2 ust. 4 pkt 3 Umowy w wysokości 100 000,00 

zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

4. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy, niezależnie od uprawnień do naliczenia kar 

umownych, odszkodowanie w związku z poniesionymi kosztami zakupu energii 

elektrycznej kupionej na warunkach innych niż wynikające z niniejszej umowy (np. dostawy 

rezerwowe) na skutek odstąpienia Wykonawcy od wykonania Umowy lub jej rozwiązania  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym na skutek niedopełnienia przez Wykonawcę 

obowiązków opisanych w § 2 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

Zmiany postanowień Umowy 

§ 12 

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku VAT,  

2) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

niniejszej Umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się 

do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania 

zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy brali 

udział w postępowaniu lub umożliwiłoby dopuszczenie innej oferty niż ta, która 

pierwotnie została dopuszczona. 

3. Ustala się, iż nie stanowi zmiany Umowy: 

1) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) zmiana grupy taryfowej, 

3) zmiana adresu korespondencji, 

4) zmiana siedziby jednostki organizacyjnej, 

5) zmiana ilości PPE, przy czym: 

a) zmniejszenie liczby PPE może nastąpić w przypadku przekazania, sprzedaży, 

wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub 

likwidacji obiektu, 

b) w przypadku zwiększenia liczby PPE rozliczenie dodatkowych punktów odbioru 

będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej 

samej stawki rozliczeniowej. 

Zaistnienie okoliczności, o których mowa wyżej, wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego   

zawiadomienia drugiej Strony.  
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Osoby upoważnione i korespondencja 

§13 

1. Zamawiający ustanawia: 

1) …………………, adres email: …………………………., tel. ……………….., 

2) …………………, adres email: …………………………., tel. ……………….., 

3) …………………, adres email: …………………………., tel. ……………….., 

osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy. 

2. Wykonawca ustanawia ……………………….., adres email: ………………………………., 

 tel. ………………….., fax. ……………….. opiekunem strategicznym uprawnionym do 

kontaktów dotyczących realizacji umowy w celu zapewnienia sprawnej i ciągłej obsługi 

Zamawiającego. 

3. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy Strony kierować będą na adres: 

1) Zamawiający: „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. E. Orzeszkowej 1  

76-200 Słupsk,  

2) Wykonawca: ………………………………………………………………………………… 

4. Zmiana danych do kontaktów oraz danych adresowych, o których mowa w ust. 1-3 nie stanowi 

zmiany umowy i wymaga jedynie poinformowania drugiej Strony na piśmie bądź drogą 

elektroniczną, za potwierdzeniem odbioru. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie będą ostatecznie rozstrzygane przez 

sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieokreślonych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy: 

- ustawy Prawo zamówień publicznych; 

- kodeksu cywilnego; 

- ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi, 

5. Strony dopuszczają możliwość 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. 

6. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.  

7. Postanowienia niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed zapisami ogólnych warunków 

sprzedaży energii/porozumień Wykonawcy. 

8. Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

Załączniki:  

1) Załącznik nr 1 – wykaz PPE, 

2) Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy z dnia ……  

3) Załącznik nr 3 – istotne postanowienia umowy odkupu energii. 

 

   

WYKONAWCA   ZAMAWIAJĄCY 
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                                                                                                                                Załącznik nr 3 do umowy 

 

Istotne postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej 

wytworzonej przez Zamawiającego 

 

4) Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy energii 

elektrycznej wytworzonej w elektrowni Zamawiającego i wprowadzonej do sieci 

elektroenergetycznej OSD.  

5) Pod pojęciem elektrowni Zamawiający rozumie elektrownię biogazową 

o łącznej mocy 0,942 MW, zgodnie z załącznikiem do istotnych postanowień umowy. 

6)  Umowa zostaje zawarta na czas określony wynikający z okresu obowiązywania umowy 

sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, tj. od dnia 

01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

7) Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) zakupu energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni Zamawiającego 

i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej OSD w przewidywanej ilości  

16 MWh. Podana wielkość wolumenu jest wartością szacowaną. Rzeczywista 

ilość sprzedaży wytworzonej energii ustalana będzie na podstawie rzeczywistych 

wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych jako suma ilości energii 

wprowadzonej do sieci OSD, potwierdzonej przez OSD. 

b) terminowego regulowania należności za zakupioną energię wytworzoną przez 

Zamawiającego.  

8) Wykonawca w ramach Umowy pełni funkcję Operatora Handlowego i Podmiotu 

Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe dla energii elektrycznej wytwarzanej 

w obiektach Zamawiającego. Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie strat 

wynikających z różnicy zużycia energii prognozowanego w stosunku do 

rzeczywistego w danym okresie rozliczeniowym oraz różnicy prognozowanej ilości 

energii elektrycznej, wytwarzanej w obiektach Zamawiającego, w stosunku do 

rzeczywistej w danym okresie rozliczeniowym. 

9) Rozliczenie ilości zakupionej przez Wykonawcę energii elektrycznej odbywać się 

będzie na podstawie faktycznie oddanej do sieci dystrybucyjnej ilości energii 

elektrycznej w okresach rozliczeniowych o długości 1 miesiąca, ustalonej przez OSD na 

podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i zapisów umów  

o świadczenie usług dystrybucji. 

10) Strony ustalają, że do rozliczeń za zakupioną przez Wykonawcę energię elektryczną 

będą stosować cenę stanowiącą równowartość średniej ceny sprzedaży energii 

elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez 

Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy – Prawo energetyczne. 

11) Całkowita należność za zakupioną przez Wykonawcę energię elektryczną w okresach 

rozliczeniowych obliczana będzie jako iloczyn ilości oddanej do sieci dystrybucyjnej 

energii elektrycznej i cen jednostkowych nabywanej energii elektrycznej netto,  

o których mowa w pkt. 10 powyżej, powiększona o podatek VAT zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

12) Zapłata należności na rzecz Zamawiającego z tytułu wprowadzonej do sieci 

Operatora energii elektrycznej nastąpi po ostatniej znanej, opublikowanej przez 

Prezesa URE cenie na dzień wystawienia faktury.  

13) Należności za zakupioną przez Wykonawcę energię elektryczną regulowane będą na 

podstawie faktur VAT wystawianych przez Zamawiającego. 

14) Faktury dla Wykonawcy za energię nabytą wystawiane będą na koniec okresu   
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rozliczeniowego w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego odczytów 

układów pomiarowo-rozliczeniowych od Operatora Sieci Dystrybucyjnej. 

15) Należności za faktury wystawione przez Zamawiającego zostaną uregulowane 

przelewem, z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 

Zamawiający zarachuje wpłatę na poczet faktury, której wpłata dotyczy.  

16) Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 
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Załącznik  

do istotnych postanowień umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez 

Zamawiającego 

 

 

CHARAKTERYSTYCZNE DANE ELEKTROWNI 

         

Nazwa Elektrowni (obiektu): Bigazownia Wodociągi Słupsk   
Numer Punktu Poboru Energii (PPE) PL0037810000124857W   

Lo
k

a
li

za
cj

a
 

Miejscowość 

Słupsk 

   

Gmina 

Słupsk 

   

Powiat 

Słupsk 

   

Województwo 

Pomorskie 

   

Rodzaj elektrowni*: 

BGS 

   

Moc zainstalowana 

0,942 

   

ilość generatorów / paneli: 

3 

   
 Moc pojedynczej turbiny / panelu [MW]: 2 x 0,341 MW; 1 x 0,260 MW   
Nazwa lokalnego Przedsiębiorstwa 

Dystrybucyjnejgo, z którym zawarto umowę 

przyłączeniową: Energa Operator - Oddział Słupsk  

Produkcja roczna energii elektrycznej [MWh] 

16 

   
* zgodnie z klasyfikacją: Urzędu Regulacji Energetyki 

 

 


