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UMOWA nr …………/2020 – projekt  

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Zawarta w dniu …………………… r. w Przesmykach pomiędzy: 

…………………………………… z siedzibą ul. 11 Listopada 13; 08-109 Przesmyki, NIP 

………………, REGON: …………..  zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: …………………………….. 

przy kontrasygnacie …………………………. 

a  

………………………. z siedzibą ul. …………………….., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………………… pod nr KRS 

……………….; NIP ………………  reprezentowaną przez: ………………………………. 

zwanego w dalszej części umowy  „Wykonawcą”.. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą w wyniku przeprowadzonego zapytania 

ofertowego przeprowadzonego prze Gminę Przesmyki na „Dostawę energii elektrycznej na 

potrzeby obiektów użyteczności publicznej Gminy Przesmyki oraz oświetlenia ulicznego”. 

 

Strony, zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) energii elektrycznej w rozumieniu ustawy 

Prawo energetyczne (Dz. U. 2020, poz. 833, z późń. zm.) do ……………………….. 

w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. 

2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

należącej do PGE Dystrybucja S.A. oddział w Warszawie, z którym Zamawiający ma 

podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji. Umowa reguluje wyłącznie warunki 

dostawy energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną 

……………………………. z dnia …………………… r. wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, 

umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru energii. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć energię elektryczną do obiektów wymienionych  

w załączniku nr 1 do Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za energię 

elektryczną według stawek określonych w niniejszej umowie. 

6. Szacowane zużycie energii w okresie realizacji umowy tj. od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. 

wynosi ………………. kWh. 

7. Podana ilość energii elektrycznej nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do 

zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie  

z tytułu pobrania przez Zamawiającego innej niż przewidywana ilość energii. Ewentualna 

zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi 

kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen 

określonych w niniejszej umowie. 
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8. Ilość punktów poboru energii elektrycznej – ……………, szczegółowy wykaz punktów 

poboru energii zawiera załącznik nr 1 do umowy. 

9. Sprzedaż energii elektrycznej realizowana będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020, poz. 833, z późń. zm.) oraz zgodnie 

z obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

10. Energia elektryczna ma spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia  

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020, poz. 833, z późń. zm.) oraz zgodnie 

z obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

11. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany, na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa, do zgłoszenia umowy sprzedaży Operatorowi Systemu 

Dystrybucyjnego.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego  

za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach zawartej umowy. 

Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez 

Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej 

w umowie. Koszty wynikające z bilansowania energii zostały wliczone w cenę energii.  

13. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby 

odbiorcy końcowego. 

§ 2 

Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do wypowiedzenia w imieniu 

Zamawiającego umowy sprzedaży Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego oraz 

dopełnienia wszelkich formalności związanych ze zmianą sprzedawcy energii oraz 

poinformuje Zamawiającego o zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy energii. 

2) Sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w 

Załączniku nr 1 do Umowy. 

3) Prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń; 

4) Udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie 

sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych Umową otrzymanych od 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego; 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy; 

2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych 

3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności 

związanych ze sprzedażą tej energii; 

4) powiadamiania Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej 

w przypadku istotnych zmian w sposobie wykorzystywania urządzeń i instalacji 

elektrycznych w poszczególnych punktach poboru; 

3. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do 

materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię. 
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§ 3 

Standardy jakości obsługi 

Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne. (Dz. U. 2020, poz. 833, z późń. zm.). 

 

§ 4 

Zasady rozliczeń 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej 

określonej w ofercie Wykonawcy, która wynosi …………………….. zł netto /kWh.  

2. Cena energii ustalona w niniejszej umowie zawiera między innymi podatek akcyzowy, 

koszty związane z bilansowaniem handlowym, koszty związane z zakupem praw 

majątkowych. W przypadku zmiany stawki podatków lub wprowadzenia nowych 

obowiązków podatkowych lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa,  

cena energii może ulec zmianie od dnia obowiązywania nowych lub zmienionych 

przepisów.  

3. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 

obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej  

na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-

rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej w Umowie.  

4. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według 

obowiązującej stawki. 

5. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak 

i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo – rozliczeniowego.  

6. Wykonawca do każdej faktury załączy specyfikację określającą ilość pobranej energii 

elektrycznej dla każdego punktu poboru. 

7. Podstawą płatności będą rzeczywiste odczyty wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego 

z uwzględnieniem ceny jednostkowej za 1 kWh. 

8. Wykonawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego 

z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa 

odrębne podmioty. 

9. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów 

sprzedanej energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego. 

§ 5 

Płatności 

1. Płatnikiem za zużytą energię będzie …………………….. ul. …………………..;  

08-109  Przesmyki NIP …………………………… 

2. Dane do faktury: Nabywca ……………………………, Odbiorca ………………………… 

3. Wykonawca prześle faktury za zużytą energię elektryczna na adres Odbiorcy. 
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4. Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie nie dłuższym niż 30 dni  

od daty wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy 

………………………………………………………………………………. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: ………………….. 

7. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 

31.03.2022 r. z tym, że rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych 

punktów poboru energii elektrycznej nastąpi najwcześniej z dniem 01.04.2021 r. nie 

wcześniej jednak niż po pozytywnej weryfikacji punktów poboru energii dokonanej przez 

operatora systemu dystrybucyjnego.  

2. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne 

obowiązywanie umów: 

1) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym, 

a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, 

2) Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego, 

3) Umowy zawartej przez Wykonawcę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

umożliwiającej bilansowanie handlowe Zamawiającego przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

przyczynie odstąpienia w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy 

przekraczającej okres 14 dni z uwzględnieniem postanowień § 6 pkt. 1 umowy, 

2) innych przypadków rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy, 

3) zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w postępowaniu egzekucyjnym, 

4) rozwiązania firmy Wykonawcy.  

4. Niezależnie od przyczyn określonych w niniejszej umowie Zamawiający może odstąpić  

od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej,  

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku wykonawcy przysługuje jedynie 

wynagrodzenie należne za faktycznie zużytą energię, do dnia rozwiązania umowy. 

5. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy jest 

……………….. tel.  …………………e-mail: ……………………………… 

6. Przedstawicielem Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy jest 

……………………….. tel. …………………………;e-mail: ……………………………. 
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§ 7 

Zmiana Umowy  

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie: 

1) Zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany składników ceny energii (np. podatku 

akcyzowego, podatku VAT itp.) 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 certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. 

2) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia dostaw. 

3) Zmiany osobowe lub nazw podmiotów. 

2. Pozostałe zmiany: 

1) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy, 

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy,  

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o zmianie ceny za energię 

elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy i wskaże zmiany przepisów prawa 

stanowiące podstawę tej zmiany. Nowe ceny energii elektrycznej lub stawki opłat 

obowiązują od chwili wejścia w życie zmian przepisów prawa uzasadniających ich 

zmianę. Zmiana ceny lub stawek opłat nie stanowi zmiany Umowy. Wszelkie pozostałe 

zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji Umowy, rozstrzygać będzie Sąd 

właściwości ogólnej. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest wykaz punktów poboru energii elektrycznej 

(załącznik nr 1 do Umowy). 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz Prawa energetycznego. 

4. Zamawiający dla realizacji umowy i dokonania czynności związanymi  

z wprowadzeniem jej do systemu Operatora Systemu Dystrybucyjnego udziela 

Wykonawcy pełnomocnictwa o treści zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

Załączniki do umowy: 

1. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej 

2. Pełnomocnictwo 

 

Zamawiający                                                                 Wykonawca  
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Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Energii  

nr ……………. z dnia ………………. r. 

 

Przesmyki dnia …………… r.  

 

PEŁNOMOCNICTWO – (PROJEKT ) 

 

……………………… z siedzibą ul. ………………….; 08-109 Przesmyki, NIP …………….., 

REGON: ……………….; reprezentowana przez …………. – …………………..  zwanego 

dalej „Zamawiającym”  

Zamawiający niniejszym upoważnia:  

 

………………., z siedzibą ……………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

przez Sąd Rejonowy dla ……………………… Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

………………., NIP ……………………, Regon ……………………… 

do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności:  

1. Zgłoszenia do realizacji Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego zawartej 

 z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej,  

2. Składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy 

sprzedaży energii elektrycznej bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej 

dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej; 

3. Reprezentowania Zamawiającego przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  

w sprawach związanych z zawarciem umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

4. Prowadzenia wszelkiej korespondencji w zakresie wynikającym z niniejszego 

pełnomocnictwa. 

5. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii 

elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych  

z procesem zmiany Sprzedawcy;  

6. Upoważnienie Wykonawcy do pobierania od OSD danych pomiarowych z punktów 

poboru energii objętych umową. 

 

 

………………………………………. 

 

 

 


