
Załącznik nr 6 do SIWZ 

PROJEKT 

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

NR …………………… 

zawarta w Chyrzynie w dniu .............................., pomiędzy: 

Parkiem Narodowym „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, 

reprezentowanym przez:……………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

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

reprezentowanym przez: ……………….................. zarejestrowaną w Sądzie ..................... pod nr KRS 

......................., lub wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

a łącznie zwanymi „Stronami” 

 

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości powyżej 144 000 EURO na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 i następnych 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. 

zm.) 

§1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
do wszystkich punktów poboru określonych w Załączniku nr 2a do umowy, na warunkach 
określonych w ustawie z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 
roku poz.1059) wraz  z  przepisami  wykonawczymi – zwanej dalej Prawem energetycznym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać energię elektryczną dla zasilania obiektów, o których 
mowa w Załączniku nr 2a do umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru energii w 
obiektach i zapłaty za sprzedaż. 

3. Przynajmniej część zaoferowanej energii elektrycznej powinna być wytwarzana z odnawialnych 
źródeł energii (RES-E) lub w procesie wysokosprawnej kogeneracji. 

4. 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. 

5. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy określono w wysokości 
529 995 kWh. 

6. Szacunkową ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy  
określono w Załączniku nr 2 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 2 a - 
Lista punktów poboru. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie zużytą ilość energii określoną wg wskazań urządzeń 
pomiarowych i cen określonych w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do umowy). 

8. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których ma 
być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną koncesję na obrót energią elektryczną i będzie ją 
posiadał przez cały okres trwania umowy. 



10. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą umowę dystrybucyjną z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są obiekty Parku Narodowego „Ujście Warty”. 

 
 

§2 

Termin realizacji umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01-01-2020 r. do dnia 31-12-2023 r. przy czym:  
a. realizacja zamówienia będzie odbywać się w okresie 48 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

pierwszej dostawy 
b. rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje sukcesywnie po skutecznym zakończeniu 

realizacji dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży  
§3 

Bilansowanie handlowe. Standardy jakościowe 

1. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu  odpowiedzialnego 
za bilansowanie handlowe 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. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającego standardów jakościowych obsługi 
odbiorców zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

2. 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. 

3. 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.  

4. Zamawiający nie ma obowiązku przedstawiania miesięcznych planów zapotrzebowania na energię 
elektryczną. 

§ 4 

Obowiązki Stron 

1. Strony zobowiązują się do: 

a. aktualizowania wszelkich danych zawartych w Umowie mających wpływ na jej realizację, w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności 

b. umożliwienia wglądu do danych stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię 
c. zachowania tajemnicy handlowej w zakresie dotyczącym niniejszej Umowy. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do:  

a. posiadania ważnej koncesji na obrót energią elektryczną przez cały okres trwania umowy; 
b. niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o utracie koncesji na obrót energią elektryczną; 
c. na koniec każdego roku realizacji zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do ujawnienia 

Zamawiającemu pochodzenia dostarczonej energii elektrycznej w celu wykazania, że co 
najmniej zadeklarowany w ofercie stanowiącej integralną część niniejszej umowy, procent 
sprzedawanej energii  pochodził z odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej 
kogeneracji. Dokumentem potwierdzającym jest świadectwo pochodzenia (certyfikat 



pochodzenia energii) – dokument potwierdzający wytwarzanie energii elektrycznej w 
Odnawialnym Źródle Energii (OZE) lub Świadectwa pochodzenia z kogeneracji – wydanego 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

d. przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sprzedaży, w tym przepisów o 
których mowa w §1 niniejszej umowy; 

e. ujednolicenia nazw, adresów punktów poboru energii elektrycznej i numerów liczników 
zainstalowanych w tych punktach, po uprzednim uzgodnieniu z Odbiorcą; 

f. zapewnienia standardów jakościowych obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami prawa; 

g. zapewnienia Zamawiającego dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych 
pobranej energii elektrycznej i bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii 
elektrycznej, w tym wykonywanie raportów na wniosek Zamawiającego według przekazanego 
Wykonawcy wzoru formularza Zamawiającego; 

h. nieodpłatnego udzielania informacji o zasadach rozliczeń oraz aktualnych Taryfach 
i. przyjmowanie reklamacji i zgłoszeń dotyczących warunków realizacji niniejszej umowy w 

godzinach swojego urzędowania; 
j. rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania 

odpowiedzi nie później niż w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku lub zgłoszenia 
reklamacji; 

§6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a. pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i na warunkach 

określonych w umowie 
b. terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz inne należności związanych 

ze sprzedażą tej energii 
c. niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o okolicznościach mających wpływ na możliwość 

niewłaściwego rozliczenia za energię elektryczną. 
 

§ 7 

Rozliczenia i warunki płatności 

1. Sprzedaż energii elektrycznej będzie rozliczana, zgodnie z ceną podaną w Formularzu ofertowym i 
Formularzu cenowym, które stanowią integralną część umowy (Załącznik nr 1). 

2. Cena określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty i składniki, w tym podatek VAT, związane z 
wykonaniem zamówienia. 

3. Należność za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 
indywidualnie dla każdego punktu poboru, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej 
ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo – 
rozliczeniowych i ceny jednostkowej, o której mowa w § 8  ust. 2 umowy. 

4. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych 
układów pomiarowo–rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego 
zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.  

5. W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego lub braku danych z układów 
pomiarowo-rozliczeniowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, należności mogą być 
obliczane na podstawie średniego dobowego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, bądź 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego podanych przez Zamawiającego, które zostaną 
zweryfikowane przez przedstawiciela OSD podczas następnego odczytu.  

6. 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. 

7. Faktury wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od otrzymania przez 
Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od OSD. 

8. Należności za pobraną energię elektryczną do obiektów Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej 
regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. W przypadku zmiany 



wysokości stawki podatku VAT Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktury VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami VAT na dzień powstania zobowiązania. 

9. W razie utraty przez Zamawiającego możliwości wywiązania się z obowiązku zapłaty za sprzedaną 
energię elektryczną, Zamawiający może złożyć do Wykonawcy pisemny wniosek o rozłożenie 
płatności na raty, który to wniosek Wykonawca rozpatrzy w terminie 14 dni od jego otrzymania, a 
następnie poinformuje na piśmie Zamawiającego o swoim stanowisku.  

10. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 
Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającego fakturę VAT, jednak nie później niż 14 dni 
przed terminem płatności faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych  
na rachunek bankowy Wykonawcy.  

11. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania 
Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w celu ustalenia nowego, dodatkowego 
terminu płatności. 

12. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca ma prawo do obciążenia 
Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie. Odsetki przysługują za każdy 
dzień opóźnienia. 

13. Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w przypadku stwierdzenia błędów 
w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały 
zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną. 

14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury 
złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 7 
dni. W przypadku uznania reklamacji Zamawiający wystawi fakturę korygującą. 

15. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie 
powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 

16. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności nie 
może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Wartość umowy 

1. Maksymalne łączne wynagrodzenie z tytułu przedmiotowej umowy należne Wykonawcy wynosi 
netto ……………………………… zł (słownie ……………………………………… ), co stanowi wraz z należnym 
podatkiem VAT w wysokości ……. % kwotę brutto …………………… zł (słownie 
………………………………………) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało obliczone w następujący sposób: 

Punkt poboru Szacunkowe 
zużycie energii  w 

okresie 
obowiązywania 
umowy [kWh] 

Cena 
jednostkowa 

netto obejmująca 
sprzedaż energii 

(zł/kWh) 

Wartość 
netto (zł) 

Wartość brutto 
(zł) 

1 2 3 4 5 

 529 995,00    

    

Maksymalna wartość umowy brutto:  

 
 

3. Ceny określone w ust. 2 będą stałe w okresie realizacji zamówienia za wyjątkiem zmiany stawki 
podatku VAT lub podatku akcyzowego oraz w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego mających wpływ na realizację umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo poboru mniejszej ilości energii elektrycznej w zależności od 
bieżącego zapotrzebowania. Oznacza to, że ilość energii określona w ust. 2 (kolumna A) może ulec 
zmniejszeniu, co może wpłynąć na ostateczną wartość całej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zakupu 
mniejszej ilości energii niż określono w ust. 2 (kolumna A). 

 



 
§9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, w wysokości 10% maksymalnego umownego wynagrodzenia brutto za przedmiot 
umowy, określonego w § 8 ust.1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od 
Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w 
wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot  umowy, 
określonego w § 8 ust.1 umowy. 

3. Kary umowne mogą być potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez konieczności 
uzyskania zgody Wykonawcy. 

4. W przypadku wystąpienia szkody przenoszącej wysokość kary umownej, Zamawiającego 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§10 

Warunki rozwiązania umowy 

1. Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje z 
ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie 
Zamawiającego o wypowiedzeniu umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w 
oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania umowy. W takim przypadku umowa 
ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z --- oświadczeniem 
Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie umowy 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy 
druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. Każda 
ze Stron wyznacza 14-dniowy termin na usuniecie nieprawidłowości, dopiero po bezskutecznym 
upływie tego terminu umowa zostanie rozwiązana. 

 

§11 

Dopuszczalne zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w formie Aneksu do umowy: 
a. zmiana siedziby i adresu do korespondencji, numeru rachunku bankowego, numeru NIP 

oraz miejsca dostarczania faktur 
b. w przypadku zmiany taryfy w punkcie poboru mocy;  
c. w przypadku zaistnienia konieczności uruchomienia dodatkowych punktów poboru 

mocy; 
d. w przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia liczby punktów poboru mocy; 
e. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy 

do aktualnego stanu prawnego; 
f. wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do 

przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia; 
g. w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy;  
h. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego lub 

innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 
ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy 



wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub 
certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną 
powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, 
od dnia ich wejścia w życie. 

2. Nie wymagają formy aneksu do Umowy: 
a. zmiany teleadresowe Stron; 
b. wymiana licznika. 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity z 2013 r.poz.907 ze zm.) i przepisy ustawy – Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo 
energetyczne.  

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy, nie podlegające 
kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, podlegają rozstrzygnięciu właściwego miejscowo 
i rzeczowo sądu powszechnego dla Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………… 

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 a - Lista punktów poboru 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz ofertowy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 


