
Zakup energii elektrycznej na potrzeby PERIG Sp. z o. o. w Młotecznie w 2023 r. 

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12A; 14-500 Braniewo 

tel. 55 243 28 55 

Załącznik nr 6 

    - Istotne postanowienia umowy 

Nr postępowania: PERIG ZP.03.2022 

 

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umowy Wykonawcy, 

który będzie uwzględniał postanowienia Zamawiającego. 

 

Istotne postanowienia umowy 

 

1. Podstawą do zawarcia umowy jest oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego bez 

stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. ) na podstawie art. 2. ust. 1 pkt 2) cytowanej ustawy, zgodnie                                 

z Regulaminem udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju 

Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12 A, 14 – 500 Braniewo, na dostawy, usługi 

oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 01/2021 Prezesa 

Zarządu PERIG Spółka z o. o. w Młotecznie 12A z dnia 28.10.2021 r. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że podstawą do ustalenia warunków Umowy są                                               

w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm. ), 

dalej zwana „Prawo energetyczne” wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie 

do niniejszej Umowy. 

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm. ), 

zwana dalej „Kodeks Cywilny”. 

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

Energetyki. 

4) Umowa o Świadczenie Usług Dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Zamawiającym a 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

5) Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego. 

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na zasadach określonych w ustawie Prawo Energetyczne 

oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, zgodnie z ofertą i cenami określonymi                      

w Załączniku  nr 2 do niniejszej Umowy – „Oferta” i Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy – 

„Formularz cenowy”. 

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do 

……………………………… (zwanego dalej „OSD”), z którym Zamawiający będzie miał 

podpisaną umowę o świadczenie takich usług do końca trwania Umowy i umożliwiającą 

rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną, numer koncesji: 

……………………………….., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

6. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii 

elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD. 

7. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których 

ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. Wykaz obiektów stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

8. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.  

9. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.01.2023 r. 

Dostawa energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, objętych 

zamówieniem publicznym, rozpocznie się zgodnie z powyższymi terminami oraz nie wcześniej 

niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży lub umów 

kompleksowych energii elektrycznej, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 

sprzedawcy i, jeżeli będzie taka konieczność, wejściu w życie nowych umów dystrybucyjnych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) przeprowadzenia na podstawie załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa, 

stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, procedury zmiany sprzedawcy, zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się terminowo 

dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD,  

2) doprowadzenia do zawarcia przez  Zamawiającego umowy dystrybucyjnej z OSD, zgodnie                        

z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem, tj. w szczególności przygotować 

niezbędne dokumenty i przedłożyć Zamawiającemu do podpisania, o ile Zamawiający nie jest 

już stroną samodzielnej umowy dystrybucyjnej, 

3) w razie zaistnienia takiej potrzeby dokonania w imieniu Zamawiającego czynności związanych 

z rozwiązaniem dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie 

załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa zgodnie z warunkami tej umowy, 

4) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w Załączniku nr 1 

do niniejszej Umowy w ilości odpowiadającej realnym potrzebom Zamawiającego                                         

z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych, 

5) stosowania zasad rozliczeń określonych w niniejszej Umowie, 

6) udostępnienia Zamawiającemu w razie potrzeby, na pisemną prośbę danych pomiarowo-

rozliczeniowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych Umową 

otrzymanych od właściwego OSD. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do:  

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

2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb,                    

w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności plomb 

zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, 

3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności 

związanych ze sprzedażą tej energii, 

4) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy,                                          

w szczególności o zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, 

zmianie licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru.  

12. Zamawiający oświadcza, iż planowane pobory energii elektrycznej w okresie obowiązywania 

niniejszej Umowy określone są w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Ilość energii elektrycznej, 

wskazanej w Załączniku nr 1, nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do zużycia energii 

elektrycznej w podanej ilości i w żadnym wypadku nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń 

ze strony Wykonawcy. Zmiana szacowanego zużycia energii elektrycznej nie będzie skutkowała 

dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii 

elektrycznej według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy – 

„Formularz cenowy”. 

13. Zamawiający oświadcza, iż ma zawarte umowy na świadczenie usług dystrybucji oraz zapewni 

ich utrzymanie w mocy przez cały okres trwania niniejszej Umowy. 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. 

14. Strony zobowiązują się do:  

1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach                                   

w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na 

rozliczenia za energię,  

2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących 

podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.  

15. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe. 

16.  Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z  

niezbilansowaniami. 

17. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym 

z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, 

przysługują Wykonawcy. 

18. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

19. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi 

przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w 
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wysokościach określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi 

rozporządzeniami do ww. ustawy. 

20. Strony ustalają, że sprzedawana energia elektryczna dla obiektów Zamawiającego i odkupiona 

energia elektryczna wyprodukowana w instalacjach fotowoltaicznych eksploatowanych przez 

Zamawiającego, wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, będzie rozliczana 

według cen jednostkowych energii elektrycznej (netto) określonych w Załączniku nr 3 do 

niniejszej Umowy – „Formularz Cenowy” w wysokości: 

1) Cena jednostkowa za sprzedawaną dla obiektów Zamawiającego energię elektryczną 

obowiązująca od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.: 

a) Grupa taryfowa C23 ( energia czynna ): 

Szczyt przedpołudniowy ………………  [zł netto/MWh] 

Szczyt popołudniowy  ………………  [zł netto/MWh] 

Pozostałe godziny doby ………………  [zł netto/MWh] 

b) Grupa taryfowa C12A ( energia czynna ): 

Szczyt    ………………  [zł netto/MWh] 

Pozostałe godziny doby ………………  [zł netto/MWh] 

c) Grupa taryfowa C12W ( energia czynna ): 

Dzień    ………………  [zł netto/MWh] 

Noc    ………………  [zł netto/MWh] 

2) Cena jednostkowa za odkupioną od Zamawiającego energię elektryczną obowiązująca od 

01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.: 

                                                 .……………… [zł netto/MWh]. 

3) Do cen jednostkowych, o których mowa w pkt. 1) i 2) zostanie doliczony podatek VAT 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4) Ceny jednostkowe, o których mowa w pkt. 1) i 2) obejmują wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją przedmiotu Umowy i należności wynikające z obowiązujących 

przepisów. 

21. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych za sprzedaną Zamawiającemu i 

odkupioną od Zamawiającego energię elektryczną przez cały okres obowiązywania umowy, za 

wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii 

elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a 

w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub 

przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw 

majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. 

22. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną, dostarczoną do obiektów 

Zamawiającego, ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, odbywać się będą                                     

w miesięcznych okresach rozliczeniowych lub zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym 

przez OSD na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej według wskazań układów 

pomiarowo-rozliczeniowych w okresie rozliczeniowym. 

23. Wynagrodzenie Wykonawcy za dostarczoną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 

obliczane będzie indywidualnie dla każdego obiektu ( punktu poboru energii elektrycznej ) 

Zamawiającego ujętego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

24. Ustalenie rzeczywistej ilości energii elektrycznej odbywa się na podstawie wskazań układów 

pomiarowo–rozliczeniowych, przekazanych Wykonawcy przez OSD w danym okresie 

rozliczeniowym. 

25. Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego faktury 

rozliczeniowe, z terminem płatności określonym na 21 dni od daty wystawienia faktury VAT, 

płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie nie 

krótszym niż 7 dni roboczych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury. 

26. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego 

wierzyciela.  

27. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie 

powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.  

28. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku 

terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze. 
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29. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony 

wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

30. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji praw wynikających 

z niniejszej umowy. 

31. 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. 

32. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w odniesieniu do zakresu przedmiotu 

zamówienia, t.j. zmiany prognozowanej wielkości zużycia energii elektrycznej, mocy umownej, 

wynikających m.in. ze zmiany ( zwiększenia lub zmniejszenia ) ilości miejsc dostarczania energii 

elektrycznej ( punktów poboru ), dostaw i przesyłu energii elektrycznej do innych obiektów 

niewskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, w sytuacji zwiększenia dostaw wraz z 

przesyłem energii elektrycznej do obiektu w związku z dokonaną rozbudową, przebudową obiektu 

itd. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup 

taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy – 

„Oferta”. 

33. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się Kodeks Cywilny, oraz Prawo 

energetyczne wraz z aktami wykonawczymi. 

34. Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 21 powyżej, wymagają pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 

35. Zamawiający nie będzie ponosił na rzecz Wykonawcy żadnych innych opłat poza wymienionymi 

w umowie, w tym ewentualnych opłat wynikających z wewnętrznych regulaminów Wykonawcy. 

36. Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter 

jedynie orientacyjny i nie stanowi zobowiązania do zakupu energii elektrycznej  w podanej ilości i 

nie jest jednocześnie graniczną ilością jej zakupu. 

37. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 

i jeden dla Zamawiającego. 

38. Do rozstrzygania sporów właściwy miejscowo będzie Sąd wg siedziby Zamawiającego.  

39. Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: ………………………………………………….,                                        

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

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: ………………………………………………….,                                        

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

44. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:  

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy Wykaz Punktów Poboru Energii 

- Załącznik nr 2 – Oferta 

- Załącznik nr 3 – Formularz cenowy 

- Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo 

 

 


