
Załącznik  nr 3 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy 

 

 

Zawarcie umowy nastąpi wg wzorów powszechnie stosowanych przez dostawców energii 

elektrycznej i podmioty świadczące usługi przesyłowe. Treść umowy musi być zgodna      

z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Prawo energetyczne. Zamawiający wymaga, aby w treści umów 

niezależnie, której części zamówienia dotyczą, znalazły się niżej wymienione istotne dla 

stron postanowienia: 

 

1. Wskazanie stron umowy: 

➢ Zamawiający, zwany w umowie Odbiorcą, tj.: Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii z/s w Krośnie, ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 

Krosno,  

➢ Wykonawca, zwany w umowie Sprzedawcą, tj.: ………………………………… 

 

2. Przedmiot umowy: 

➢ Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, 

obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi 

dystrybucyjnej do obiektów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s 

w Krośnie zlokalizowanych:  ul. ks. Piotra Ściegiennego 6 A, 38-400 

Krosno oraz ul. Warszawska 12, 35-935 Rzeszów.                                                                  

➢ Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania             

i dystrybucji odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy      

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 

ze zm.), przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesji, 

a także zgodnie z Taryfą Sprzedawcy i Taryfą Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego; 

➢  PPE – Punkty Poboru Energii elektrycznej - miejsca dostarczania energii 

elektrycznej: obiekty Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s          

w Krośnie zlokalizowane:   

- ul. ks. Piotra Ściegiennego 6 A, 38-400 Krosno, 

- ul. Warszawska 12, 35-935 Rzeszów.                                                                 

➢ Sprzedawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na obrót energią 

elektryczną, której okres ważności nie jest krótszy niż okres 



obowiązywania umowy. 

➢ Sprzedawca oświadcza, że: 

posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej na okres nie krótszy 

niż okres obowiązywania niniejszej umowy/ posiada zawartą z OSD 

umowę o świadczenie usług dystrybucji, z której wynika, że Sprzedawca 

jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy – jeżeli dotyczy.*              

(niepotrzebne skreślić) 

 

3. Okres obowiązywania umowy:  

➢ Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji 

realizowana będzie w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

Zamawiający wskazuje termin realizacji zamówienia przez wskazanie 

konkretnej daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji dostawy ze względu 

na konieczność zachowania ciągłości dostaw energii dla Odbiorcy. 

 

4. Informacje dot. realizacji umowy: 

➢ Odbiorca oświadcza, że nie posiada statusu odbiorcy przemysłowego i nie 

znajduje się w wykazie odbiorców przemysłowych, ogłoszonym przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

➢ Odbiorca oświadcza, że nie posiada koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, 

obrót lub dystrybucję energii elektrycznej; 

➢ Odbiorca oświadcza, iż w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.       

o podatku akcyzowym, na dzień zawarcia Umowy  jest nabywcą 

końcowym; 

➢  Strony postanawiają, że podmiotem odpowiedzialnym za Bilansowanie 

handlowe Odbiorcy jest Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się do 

pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe 

dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej umowy. Odbiorca 

upoważnia Sprzedawcę do dokonywania zgłoszeń Umowy zgodnie z 

zapisami Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)   

OSD. 

 

5. Zasady rozliczania i płatności: 

➢ Rozliczenie za energię elektryczną odbywać się będzie według cen i stawek 

opłat zgodnie z Taryfą dla energii elektrycznej obowiązującej na terenie 

działania Sprzedawcy, na podstawie wskazań licznika/ów (w zależności od 



grupy taryfowej) według odpowiadających im składników cenowych,             

w miesięcznych okresach rozliczeniowych; 

➢  Rozliczenia za świadczenie usług dystrybucji między Stronami będą odbywać 

się według cen i stawek opłat zgodnie z Taryfą OSD zatwierdzaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i wprowadzoną zgodnie z przepisami 

prawa; 

➢ Odbiorca zobowiązuje się do terminowego regulowania należności 

wynikających z faktur na nr konta Sprzedawcy wskazany na fakturze; 

➢ Termin płatności faktur jest zgodny z Ofertą złożoną przez Sprzedawcę          

w postępowaniu; 

➢ Odbiorca nie przewiduje udzielenia zaliczek; 

➢ Zmiany poszczególnych składników ceny przedmiotu Umowy w okresie jej 

realizacji mogą nastąpić wyłącznie w oparciu o Taryfy zatwierdzone przez 

Urząd Regulacji Energetyki i cenniki zatwierdzone przez Spółki Obrotu 

(przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą energii); 

➢ Nowe ceny i stawki opłat wynikające z Taryfy dla energii elektrycznej 

wprowadzane będą przez przesłanie ich Odbiorcy zgodnie z przepisami prawa 

energetycznego właściwymi dla Taryf nie przedstawianych do zatwierdzenia 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki; 

➢ Taryfa OSD, w tym ceny i stawki opłat za świadczone usługi dystrybucyjne 

wprowadzane będą do stosowania w terminie 14 dni od dnia opublikowania 

Taryfy w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki w trybie przewidzianym dla 

Taryf przedstawionych do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki; 

➢ W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie      

z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z Taryfą OSD - 

Odbiorca zobowiązany będzie do ich uiszczenia. 

 

6. Kary umowne: 

➢ W przypadku rozwiązania Umowy, w całości lub dla wskazanych PPE,        

z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, w szczególności w sytuacji 

uniemożliwienia przez Odbiorcę prawidłowej realizacji Umowy, 

Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę, w całości lub dla wskazanych 

PPE, ze skutkiem na dzień doręczenia Odbiorcy oświadczenia                   

o wypowiedzeniu Umowy, w przypadku: opóźniania się przez Odbiorcę       

z zapłatą za pobraną energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji, 

co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, Sprzedawca 

ma prawo naliczyć karę umowną, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 



ilości energii elektrycznej, wyliczonej dla pozostałego okresu 

obowiązywania Umowy, dla PPE dla których Umowa uległa rozwiązaniu, 

na podstawie średniego zużycia Odbiorcy, z okresu 12 ostatnich miesięcy, 

dla tych PPE, dla których Umowa uległa rozwiązaniu oraz stawki 

jednostkowej w wysokości 100 zł/MWh. W przypadku braku możliwości 

określenia przez Sprzedawcę średniego zużycia Odbiorcy z okresu 12 

ostatnich miesięcy, do wyliczenia kary umownej przyjmuje się wskazane   

w Umowie Deklarowane zużycie energii.  

 
➢ Sprzedawca zapłaci Odbiorcy karę umowną za odstąpienie od 

Umowy/rozwiązanie Umowy przez Sprzedawcę lub przez Odbiorcę         

z winy Sprzedawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego za dostawę energii elektrycznej;   

➢ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od 

Umowy / rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę     

z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

brutto za dostawę energii elektrycznej.  

➢ W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Umowy (części lub całości) nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od Umowy (części lub całości) w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części Umowy.  

➢ Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Strony 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych  

➢ Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą 

dochodzić strony wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto     

wykonawcy, określonego w ofercie. 

 

7. Warunki zmiany umowy:  

➢ zmiany poszczególnych składników ceny przedmiotu umowy w okresie jej 

realizacji mogą nastąpić wyłącznie w oparciu o taryfy zatwierdzone przez 

Urząd Regulacji Energetyki i taryfy zatwierdzone przez Spółki Obrotu 

(przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą energii).            

O wprowadzeniu nowej Taryfy na nowy rok kalendarzowy lub 

każdorazowej zmianie cen i stawek opłat w dotychczasowej Taryfie, 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego przesyłając stosowny wyciąg       



z nowej lub zmienionej Taryfy wraz  z informacją o dniu wejścia  w życie 

zmian do dotychczasowej Taryfy lub dniu wejścia  w życie nowej Taryfy; 

➢ ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegną zmianie                     

w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. 

Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej 

Taryfy OSD, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy; 

➢ zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie 

zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe; 

➢ zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 

Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części 

staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji 

przedmiotu zamówienia; 

➢ mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona 

budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami; 

➢ jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będą 

ochrony interesu Zamawiającego; 

➢ zmiana ceny przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji może nastąpić      

w oparciu o Taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urząd Regulacji Energetyki 

lub Zarząd Spółki Obrotu oraz w przypadku zmiany przepisów 

skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub stawki podatku akcyzowego. 

Ponadto ceny i stawki opłat określone przez Sprzedawcę, ulegną zmianie 

w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej G, 

zatwierdzanej przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegają 

automatycznie zmianie od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności 

sporządzania aneksu do Umowy; 

➢ Ponadto aneksu do Umowy nie sporządza się w przypadku:  

a) zmiany adresów, wynikających z prawomocnych decyzji 

administracyjnych, przy czym Odbiorca zobowiązany jest do 

poinformowania Sprzedawcy o zaistniałej zmianie w formie pisemnej; 

b) zmian numerów telefonów, kodów pocztowych, faksów, poczty       

e-mail, reprezentantów upoważnionych do bieżących kontaktów      

w ramach Umowy, które będą skuteczne od momentu otrzymania 

przez drugą Stronę zawiadomienia o ich dokonaniu w formie 

pisemnej. 

 

8.  Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy: 



➢ Odbiorca ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony, 

poprzez pisemne oświadczenie, pod rygorem nieważności, z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca; 

➢ Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron w terminie 

uzgodnionym pomiędzy Odbiorcą i Sprzedawcą. 

➢ Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub jej rozwiązaniu wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

➢ W związku z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem Umowy, Odbiorca 

obowiązany jest uregulować wszelkie zobowiązania wynikające z jej 

realizacji. 

 

9. Cesja wierzytelności:  

➢ Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających        

z niniejszej umowy. 

 

10. Klauzula poufności:   

➢ Informacje przekazane w związku z realizacją Umowy nie mogą być 

przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek 

inny sposób, w okresie obowiązywania Umowy; 

➢ Nie stanowią tajemnicy i nie są poufne informacje, które udostępnia się na 

podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub ustawy z dnia            

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

 

11. Postanowienia końcowe: 

➢ Sprzedawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie w art. 7 

ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

➢ Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów 

powstałych w związku z realizacją umowy; 

➢ Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia możliwości dostępu do 

układu pomiarowo-rozliczeniowego w celu dokonania odczytów wskazań 

licznika lub w innym celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy; 

➢ Zamawiający zobowiązuje się do pobierania energii zgodnie                      

z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy do obiektów 

wskazanych w dokumentach zamówienia; 



➢ integralną częścią umowy jest: aktualna taryfa Sprzedawcy energii 
elektrycznej   i Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

 

  

 

 

 

 


