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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

  

1. Zakres przedmiotowy sprzedaży energii elektrycznej 

1) Szacunkowa ilość energii elektrycznej wynosi 4.174 MWh - energia rozliczana całodobowo. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii, w zakresie 

±20% względem ilości określonej w pkt 1). Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zd. pierwszym, spowoduje 

odpowiednie zmniejszenie bądź zwiększenie wynagrodzenia należnego Dostawcy z tytułu umowy sprzedaży. 

3) Zwiększenie ilości zakupionej energii w zakresie, o którym mowa w pkt 1.2), może nastąpić pod warunkiem, że 

łączna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 1.827.260,40 zł netto Dostawca zobowiązuje się wykonać 

zamówienia uzupełniające przy uwzględnieniu ceny jednostkowej energii nie wyższej niż cena jednostkowa 

określona w umowie sprzedaży. 

4) Sprzedaż dotyczy punktów poboru według wykazu w załączniku do niniejszego dokumentu. Wykaz punktów 

poboru ma charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian ilości punktów poboru, 

w zakresie łącznej ilości zakupionej energii, o której mowa w pkt 1.1) przy uwzględnieniu pkt 1.2). 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. 

5) Zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt 1.2)-1.4), wymaga każdorazowo zaktualizowania załącznika do 

niniejszego dokumentu  oraz podpisanie stosownego aneksu do umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

6) Dostawca zobowiązuje się nie dochodzić wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu zaistnienia sytuacji określonych    

w pkt 1.2)-1.4), w tym roszczeń finansowych. 

7) W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w pkt 1 ppkt 3,  rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem 

okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Dostawcy. 

Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania 

Umowy. 

 

2. Oświadczenia stron 

1) Dostawca oświadcza, że: 

a) przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy posiada i będzie posiadał wszelkie wymagane prawem 

uprawnienia, koncesje, zezwolenia i decyzje, a także inne niezbędne do właściwego wykonania niniejszej 

umowy dokumenty, o których mowa w dokumentacji sporządzonej dla przedmiotowego postępowania.             

W przypadku utraty ważności któregokolwiek z wymaganych dokumentów, o których mowa w zd. 1, w okresie 

wykonywania przez Dostawcę umowy, Dostawca zobowiązany jest w terminie 1 miesiąca przed upływem 

ważności danego dokumentu dostarczyć Zamawiającemu aktualny dokument ważny na cały okres 

obowiązywania umowy, 

b) przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy posiada i będzie posiadał umowę o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej z dystrybutorem właściwym według zasięgu terytorialnego, działającym na 

terenie, na którym położone są obiekty określone w załączniku do niniejszego dokumentu. W przypadku utraty 

ważności umowy, o której mowa w zd. 1, w okresie wykonywania przez Dostawcę niniejszej umowy Dostawca 

zobowiązany jest w terminie 1 miesiąca przed upływem ważności umowy na świadczenie usług dystrybucji 

energii elektrycznej dostarczyć Zamawiającemu aktualną umowę ważną na cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy, 

c) przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będzie uczestnikiem centralnego mechanizmu bilansowania 

handlowego w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne oraz że posiada i będzie posiadał umowę w tym zakresie 

z PSE Operator S.A. W przypadku utraty ważności umowy, o której mowa w zd. 1, w okresie wykonywania 

przez Dostawcę niniejszej umowy Dostawca zobowiązany jest w terminie 1 miesiąca przed upływem ważności 

umowy z PSE Operator S.A. dostarczyć Zamawiającemu aktualną umowę ważną na cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy. 

2) Dostawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością, samodzielnie oraz zgodnie        

z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — 

Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 755) i przepisami do niej wykonawczymi. 

3) W ramach sprzedaży energii elektrycznej Dostawca zobowiązuje się pełnić funkcję podmiotu odpowiedzialnego za 

bilansowanie handlowe na zasadach określonych w pkt 6 niniejszego dokumentu oraz we właściwych przepisach 

prawa powszechnie obowiązującego. 

4) Zamawiający oświadcza, że jest odbiorcą końcowym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. 

 

3. Warunki sprzedaży 
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1) Sprzedawana Zamawiającemu energia będzie spełniać wymogi uwzględniające niniejsze istotne postanowienia 

umowy, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, odnoszącego się do przedmiotu umowy oraz odpowiednie 

wymogi wskazane w systemie polskich norm. 

2) Dostawca zapewnia sprzedaż zamówionej energii przez cały czas obowiązywania umowy sprzedaży, w sposób 

ciągły i niezakłócony do wszystkich punktów poboru wskazanych przez Zamawiającego jednocześnie, chyba że 

przerwa w dostawie spowodowana została działaniem osób trzecich. 

3) Zamawiający nabywa energię z chwilą jej odbioru w punkcie odbioru. 

4) Dostawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z podmiotem, z którym Zamawiający ma zawartą umowę na 

dystrybucję, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, uwzględniającej postanowienia niniejszego 

dokumentu. 

5) Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach lub 

zmianach w sprzedaży energii elektrycznej. 

 

4. Obowiązki stron 

1) Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy sprzedaży, uwzględniającej postanowienia 

niniejszego dokumentu, oraz zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, 

b) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną.  

2) Do obowiązków Dostawcy należy: 

a) sprzedawanie energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy sprzedaży, uwzględniającej w pełni 

postanowienia niniejszego dokumentu, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

b) dokonywanie bilansowania handlowego na zasadach określonych w pkt 6 niniejszego dokumentu, 

c) zapłata właściwego zobowiązania podatkowego, według przepisów obowiązującego prawa podatkowego, 

d) przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców,  

e) przyjmowanie od Zamawiającego i rozpatrywanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących rozliczeń sprzedawanej 

energii elektrycznej na zasadach określonych w pkt 8 niniejszego dokumentu. 

 

5. Standardy jakości obsługi 

1) Standardy jakości obsługi Zamawiającego w związku z realizacją umowy sprzedaży, uwzględniającej w pełni 

postanowienia niniejszego dokumentu, określają szczegółowo przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 

odnoszące się do przedmiotu umowy oraz pkt 5.2)-5.4) niniejszego punktu. 

2) W przypadku niedotrzymania standardów jakości obsługi Zamawiający ma prawo do żądania od Dostawcy 

bonifikaty na zasadach określonych w pkt 9 niniejszego dokumentu. 

3) W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem w odniesieniu do standardów jakości obsługi stosuje się 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego, odnoszące się do przedmiotu umowy, w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania   i kalkulacji 

taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 503 z późn.zm.). 

4) Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w pkt 5.2), wymaga zachowania przez Zamawiającego formy 

pisemnej. 

 

6. Bilansowanie handlowe 

1) Dostawca będzie dokonywać bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie 

standardowego profilu zużycia i wskazań urządzeń pomiarowych. 

2) Dostawca, dokonując bilansowania handlowego, uwzględni wszelkie parametry służące do jego wykonywania, które 

wynikają z zawartej przez Zamawiającego umowy na dystrybucję. 

3) Dostawca, dokonując bilansowania handlowego, zobowiązuje się do ścisłej współpracy z podmiotem, z którym 

Zamawiający ma zawartą umowę na dystrybucję. 

 

7. Zasady rozliczeń 

1) Dostawca zapewnia stałość ceny jednostkowej 1 MWh energii elektrycznej przez cały okres obowiązywania umowy 

sprzedaży z zastrzeżeniem pkt 7.9) 

2) Dostawca oświadcza, że cenę jednostkową 1 MWh energii skalkulował uwzględniając wszelkie koszty związane       

z realizacją umowy sprzedaży, uwzględniającej postanowienia niniejszego dokumentu, w tym koszty posiadania 

wszelkich uprawnień, koncesji, zezwoleń i decyzji, a także innych niezbędnych do właściwego wykonania umowy 

dokumentów wymaganych według niniejszych istotnych postanowień umowy oraz dokumentacji sporządzonej dla 

przedmiotowego postępowania, bilansowania handlowego, podatków oraz przewidzianych niniejszym dokumentem 
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zmian mocy umownej. 

3) Podstawę do rozliczeń finansowych za zakup energii stanowi cena jednostkowa określona w umowie sprzedaży oraz 

ilość faktycznie zużytej energii w danym okresie rozliczeniowym, w punktach poboru określonych w aktualnym 

załączniku do niniejszego dokumentu. 

4) Ilość faktycznie zużytej energii będzie określana na podstawie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych 

zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez podmiot, z którym Zamawiający ma 

zawartą umowę na dystrybucję, w poszczególnych okresach rozliczeniowych. 

5) Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Dostawcę jest dokonanie odczytu, o którym mowa w pkt 7.4), lub 

pozyskanie danych o ilości zużytej energii od OSD. 

6) Ustala się następujący sposób zapłaty należności z tytułu wykonania sprzedaży energii: 

a) faktury będą wystawiane zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

b) faktura za dany miesiąc rozliczeniowy będzie wystawiana z dołu, tj. w miesiącu przypadającym bezpośrednio 

po miesiącu rozliczeniowym uwzględnionym na fakturze, 

c) faktury wystawione będą na PWiK Sp. z o.o., ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śl., NIP 647-20-74-552, 

d) Należności z tytułu sprzedanej energii płatne będą w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT, pod 

warunkiem dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego (ul. Marklowicka 15 w Wodzisławiu Śląskim) nie 

później niż 7 dni przed upływem terminu płatności. 

7) Za datę płatności uznaje się datę wpływu na rachunek Dostawcy. 

8) Wszelkie wpłaty z tytułu wykonania niniejszej umowy dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy 

Dostawcy podany na fakturze. 

9) Ceny jednostkowe energii elektrycznej netto określone w ofercie cenowej podlegają zmianie w okresie obowiązywania 

umowy w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 

10) Zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów bez 

konieczności sporządzenia w tym zakresie stosownego aneksu do zawartej umowy. 

 

8. Reklamacje 

1) W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, w tym także w stosunku do ilości energii 

wskazanej na fakturze, Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia dostawcy pisemnej reklamacji . 

2) Dostawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. 

3) Nierozpatrzenie reklamacji w terminie lub przekroczenie terminu jej rozpatrzenia w stosunku do terminu, o którym 

mowa w pkt 8.2), poczytuje się za uznanie reklamacji. 

4) W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego Dostawca wystawi niezwłocznie skorygowaną 

fakturę. 

5) Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Dostawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty 

należności w wysokości określonej  na fakturze. 

 

9. Bonifikata 

1) W związku z realizacją umowy sprzedaży, uwzględniającej postanowienia niniejszego dokumentu, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do bonifikaty w przypadku niedotrzymania przez Dostawcę standardów jakościowych obsługi 

odbiorców. 

2) W przypadku, o którym mowa w pkt 9.1), Zamawiającemu przysługuje bonifikata na zasadach i w wysokości, 

określonej w rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 503 z późn. zm.). 

3) Dostawca uwzględni należną Zamawiającemu bonifikatę w fakturze wystawionej za okres rozliczeniowy, którego 

dotyczy bonifikata, a jeśli nie jest to możliwe z przyczyn, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, 

Dostawca wystawi fakturę korygującą.  

 

10. Kary umowne 

1) W przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron z winy drugiej strony, strona 

odstępująca może naliczyć drugiej stronie karę umowną w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części 

przedmiotu umowy. 

2) Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

3) Zamawiający może potrącić kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia należnego 

Dostawcy - na podstawie umowy sprzedaży. 

 



załącznik nr 3 do SIWZ 21/2020/TM 

 

 

4/4 

 

 

11. Odstąpienie od umowy 

1) Zamawiający może odstąpić od umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, w szczególności gdy: 

a) otwarto likwidację Dostawcy, 

b) Dostawca nie zapewnia sprzedaży energii w sposób, o którym mowa w pkt 3.2), 

c) Dostawca nie uwzględnia bonifikaty należnej Zamawiającemu,  

d) Dostawca nie koryguje faktury w wyniku reklamacji, która została uznana, 

e) przed zakończeniem realizacji umowy Dostawca utraci uprawnienia, koncesje lub zezwolenia bądź dokumenty 

niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy i nie przekaże Zamawiającemu aktualnych dokumentów,           

o których mowa w pkt 2 niniejszego dokumentu, 

f) Dostawca nie dokonuje bilansowania handlowego, 

g) Dostawca wykonuje umowę sprzedaży w sposób sprzeczny z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa,        

a w szczególności przepisami: ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 

755 z późn.zm.) i przepisami do niej wykonawczymi, 

h) Dostawca powierza wykonanie całości lub części umowy osobom trzecim. 

2) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

 

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ, umowy oraz Ogólnych warunków umowy bądź Regulaminu 

świadczenia usług obowiązujących u Dostawcy, pierwszeństwo w stosowaniu zapisów przysługuje według kolejności: SIWZ, 

umowa, OWU, Regulamin. 

 

Załącznik: Zestawienie punktów poboru  

 


