
Załącznik Nr 5  

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Zawarta w dniu ……………………..  roku. w Krzywem z Wykonawcą wybranym 

w postępowaniu o zamówienie publiczne pomiędzy 

Wigierskim Parkiem Narodowym w Krzywem,  

Krzywe 82, 16 – 402 Suwałki, 

reprezentowanym przez 

Dyrektora Tomasza Huszczę 

dalej zwanego  „Zamawiającym" lub „Stroną," 

a 

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

reprezentowanym przez 

…………………………………………………………………………….. 

dalej zwanego „Wykonawcą” lub „Stroną” 

§1 Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne 

1) Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze 

sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej Umowie do 19 

obiektów Zamawiającego w ilości szacunkowej 203000 kWh w okresie obowiązywania 

niniejszej Umowy. W przypadku niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. 

2) Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawieranej w  imieniu 

Zamawiającego przez Wykonawcę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej na podstawie 

Pełnomocnictwa. 

3) Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki świadczenia usług 

dystrybucji określa odrębna umowa dystrybucyjna zawarta z OSD. 

4) Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których 

ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. 

§2 Postanowienia wstępne 

Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 
1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 

z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektro-energetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 ze zm.), taryfie dla 

energii elektrycznej sprzedawcy zatwierdzonej przez prezesa URE, taryfie dla usług dystrybucji 

energii elektrycznej właściwego operatora systemu dystrybucyjnego zatwierdzonej przez 

prezesa URE, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych. 

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm., 
zwanej dalej „Kodeks Cywilny"). 

3) Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. 

§3 Zobowiązania Stron  

1) Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, 



b) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-
rozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego, bilansowania 
handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej. 

2) Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy, 
b) terminowego regulowania należności za energię elektryczną. 

 

3) 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. 

4) Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących podstawę 
do rozliczeń za dostarczoną energię. 

§4 Standardy jakościowe. Bilansowanie 
handlowe 

1) 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. 

2) Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych 
z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików 
zapotrzebowania na energię elektryczną do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz 
Operatora Systemu Przesyłowego. 

3) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 
odbiorców zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

4) Wykonawca 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. 

5) W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych 
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do 
udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie 
z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.  

6) Zamawiający zalicza się do IV grupy przyłączeniowej. 

7) Zamawiający nie ma obowiązku przedstawiania miesięcznych planów zapotrzebowania na 

energię elektryczną. 

§5 Ceny energii elektrycznej  

1) Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za 
wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub 
podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę 
wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w 
życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, 

2) Formularz cenowy zawierający ceny netto za 1 kWh złożony wraz z ofertą stanowi 
integralną część niniejszej umowy. 

§6 Rozliczenia i Płatności  

1) Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach 
miesięcznych zgodnych z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. 

2) Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii 
elektrycznej pobranej przez zamawiającego. 

3) W przypadku braku danych z urządzeń pomiarowych układu pomiarowo-



rozliczeniowego wskazanego w Umowie o Świadczenie Usług Dystrybucji pomiędzy  
Zamawiającym a OSD z przyczyn niezależnych po stronie Wykonawcy, rozliczenie 
dokonane zostanie w oparciu o prognozowane zużycie energii elektrycznej. 

4) Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie 
poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest 
wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego. 

5) Jeżeli błędy wskazane w ust. 3 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności 
za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty 
uprzednio wystawionych faktur. 

6) Podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona 
przez Wykonawcę, należność będzie płatna przelewem w terminie 21 dni od daty 
wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia. 

7) W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe 
wykonanie zobowiązania - płatności należy dokonać nie później, niż w czternastym dniu 
roboczym od daty otrzymania faktury. 

8) zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się 

wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi 

operacjami bankowymi. 

§7 Okres obowiązywania Umowy, 
rozwiązanie Umowy, zmiany umowy 

1) Umowa niniejsza wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 1 stycznia 

2022 roku, lecz nie wcześniej niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez 

OSD i obowiązuje do dnia 31.12.2022r. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron 

w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania 

rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 

2) Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony  

wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

§8 Postanowienia końcowe 

3) W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny oraz Prawo  

energetyczne wraz z aktami wykonawczymi. 

4) W przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących ulegają au tomatycznie 

zmianie postanowienia niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, wszelkie 

inne zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na  piśmie pod 

rygorem nieważności. 

5) Umowa będzie realizowana nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania 

dotychczasowych umów i nie wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procedury 

zmiany sprzedawcy. 

6) Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie 
w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte oraz wycenione w Formularzu 
Ofertowym Wykonawcy. 

7) Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  

Wykonawcy i Zamawiającego. 

Zamawiający Wykonawca 
 


