
Załącznik nr 2 do SIWZ  
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. PRZEDMIOT UMOWY 

1.1 Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu energii elektrycznej, a Zamawiający 
zobowiązuje się do jej kupna i odbioru. Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić 
Zamawiającemu świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo 
energetyczne prowadzące działalność w zakresie dystrybucji, a Zamawiający zobowiązuje się do 
zapłaty Wykonawcy za te usługi. 

1.2 Umowa zostaje zawarta na czas określony od … do … 
1.3 Umowa zostaje zawarta na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póź. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak również na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 
2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).  

1.4 Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach 
określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne i kodeksu cywilnego oraz z zgodnie z 
obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy, zasadami określonymi w koncesjach, 
postanowieniami niniejszej umowy, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

 
2 PODSTAWOWE ZASADY DOSTARCZANIA ENERGII  

2.1 Wskazanie okresów rozliczeniowych - nie rzadziej niż 1 miesiąc.  
 
3 PARAMTERY DOSTARCZANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

3.1 Standardy jakości energii określone są przepisami właściwymi dla grupy przyłączeniowej, do której 
należy Zamawiający. W przypadku zmiany przepisów regulujących standardy jakości energii, 
automatycznej zmianie ulegać będą zobowiązania Wykonawcy dotyczące parametrów technicznych 
oraz standardów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej. Zmiana ta nie stanowi zmiany 
umowy.  

3.2 Za niedotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej Zamawiającemu na jego wniosek, 
przysługuje upust i bonifikata w wysokości i na warunkach określonych w taryfie OSD.  

3.3 Zamawiający, w razie wystąpienia istotnych przesłanek, zastrzega sobie możliwość zmniejszenia 
mocy przyłączeniowej zmniejszenia liczby punktów poboru energii elektrycznej.  

3.4 Zmiana warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nie będzie przesłanką do konieczności 
zawarcia nowej umowy na dostawy i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.  

 
4 ZASADY ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

4.1 W przypadku przekroczenia poboru mocy ponad moc umowną określoną w charakterystyce, 
Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za przekroczenie mocy umownej zgodnie z 
taryfą OSD, za wyjątkiem przypadków, gdy przekroczenie mocy umownej nastąpi na potrzeby 
uzgodnione z OSD.  

4.2 Zamawiający zobowiązuje się do pobierania mocy i energii elektrycznej z sieci OSD zgodnie z 
aktualnymi dla niego warunkami przyłączenia. W przypadku niespełnienia przez Zamawiającego 
wymagań określonych w warunkach, o jakich mowa powyżej, Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za zapewnienie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej.  

4.3 W przypadku wprowadzenia, na mocy przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych do 
Prawa energetycznego, ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, Zamawiający jest 
zobowiązany do dostosowania maksymalnego poboru mocy i dobowego poboru energii do planu 
ograniczeń oraz stosownie do komunikatów, przekazywanych Zamawiającemu na zasadach 
określonych w obowiązujących przepisach. Za szkody poniesione przez Zamawiającego, wynikające 
z wprowadzenia ograniczeń, o jakich mowa powyżej, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

 
5 STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI. PRZERWY W DOSTARCZANIU ENERGII  

5.1 W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi klientów, na 
wniosek Zamawiającego, przysługuje mu bonifikata na zasadach określonych w taryfie OSD.  

5.2 Powiadomienie Zamawiającego o terminie i czasie planowych przerw w dostarczaniu energii 
elektrycznej nastąpi nie później niż na 5 dni kalendarzowych przed terminem przerwy, w sposób 
zgodny z postanowieniami stosownych przepisów.  

 
6 ZASADY ROZLICZEŃ  

6.1 Rozliczenia między stronami będą odbywać się wg cen podanych przez Wykonawcę w formularzu 
cenowym złożonej oferty.  

6.2 Zmiany taryfy OSD będą wprowadzane zgodnie z postanowieniami Prawa energetycznego.  
6.3 Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.  

 
 
 



7 PŁATNOŚCI  
7.1 Podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, 

zgodnie z zasadami określonymi poniżej.  
7.2 Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  
7.3 Płatności będą dokonywane w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.  
7.4 Za przekroczenie terminów płatności Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe, przy czym 

dniem spełnienia świadczenia przez Zamawiającego jest dzień wydania dyspozycji przelewu 
bankowego  na rzecz  Wykonawcy.  

7.5 Zgłoszenie reklamacji w żadnym przypadku nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty za 
dostarczoną energię elektryczną.  

 
8 OBOWIĄZKI STRON  

8.1 Strony zobowiązują się do: 
− powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom posiadającym 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,  
− niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie 

pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za 
energię lub o niewłaściwych parametrach, wzajemnego przekazywania sobie danych i informacji 
niezbędnych do prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, utrzymywania swojej części instalacji 
elektrycznej w stanie technicznym zgodnym z dokumentacją, oraz wymaganiami określonymi w 
odrębnych przepisach.  

8.2 Zamawiający zobowiązuje się do:  
− użytkowania swoich obiektów w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym 

funkcjonowaniu sieci,  
− pobierania mocy i energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy, 

terminowego regulowania należności za energię oraz innych należności związanych z 
dostarczaniem energii, w tym realizowaniem usługi przesyłania energii.  

− Umożliwienia przedstawicielom Wykonawcy lub OSD dokonania odczytów wskazań liczników 
oraz dostępu wraz z niezbędnym sprzętem, do wszystkich elementów układu pomiarowo-
rozliczeniowego, jak równie do należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących się 
na terenie lub w obiektach Zamawiającego.  

 
9 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY.ROZWIĄZANIE UMOWY.  

9.1 Strony ustalają, że rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych 
nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, nie później jednak niż z 
dniem 1 kwietnia 2013 r.  

9.2 Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2014 r.  
9.3 Umowa może być rozwiązana przez Wykonawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:  

− Zamawiający zalega z zapłatą za dostarczanie energii elektrycznej i został powiadomiony o 
zamiarze wypowiedzenia umowy,  

− Zamawiający rażąco naruszył warunki umowy, a w szczególności, gdy dopuścił się nielegalnego 
poboru energii,  

− Zamawiający utracił tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego dostarczana jest energia 
elektryczna.  

9.4 Umowa może być rozwiązana przez Wykonawcę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, gdy:  
− stan techniczny instalacji elektrycznej Zamawiającego wyklucza bezpieczne dla życia lub 

zdrowia dostarczenie energii elektrycznej lub instalacja elektryczna Zamawiającego nie spełnia 
wymogów wynikających z właściwych Polskich Norm i obowiązujących przepisów,  

9.5 Dopuszcza się zmianę cen jednostkowych energii elektrycznej i opłaty handlowej w przypadku 
ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz zmian 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację 
przedmiotu umowy.  

9.6 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w 
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  


