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ZP/1/09/2017 

Załącznik nr 4 

 

Istotne postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej 

i świadczenia dystrybucji 

 

Tryb zawarcia umowy: 

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

 

Przedmiot umowy: 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, ul. Konopnickiej 26. 

 

Strony umowy: 
Zamawiający: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, ul. Konopnickiej 26 
 
W umowie dopuszcza się określenia: 
Wykonawca – dopuszczalne określenie: Sprzedawca 
Zamawiający – dopuszczalne określenie: Odbiorca 
 
Warunki dostawy 

1. Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na 
warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do wymienionej ustawy, 
przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz postanowieniami 
warunków zawartej umowy. 

2. Dostawa energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci należącej do Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD), na obszarze którego znajduje się miejsce dostarczania energii 
elektrycznej. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. 

4. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą umowę z OSD, w ramach której OSD zapewnia 
Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, 
że zapewni utrzymanie w mocy umowy z OSD przez cały okres trwania umowy dostawy 
energii elektrycznej. 
 

Termin realizacji umowy 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. 
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego 
po złożeniu w formie pisemnej oświadczenia woli. 
 

Zobowiązania Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
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1) dostarczania energii elektrycznej na warunkach określonych w przetargu 
nieograniczonym, 

2) dostarczania energii elektrycznej bez przerw trwających dłużej niż: 3 godz.  przypadku 
przerw planowanych oraz 15 godz. w przypadku przerw nieplanowanych, zgodnie z 
obowiązującymi parametrami technicznymi, dotrzymywania standardów jakościowych 
obsługi, 

3) przyjmowania od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, 
dotyczących dostarczanej energii, 

4) informowania Zamawiającego o terminach planowanych przerw i ograniczeń w 
dostarczaniu energii elektrycznej z wyprzedzeniem umożliwiającym przygotowanie się 
odbiorcy do wystąpienia tych przerw lub ograniczeń; 

5) niezwłocznego przystąpienia do likwidacji przerw w dostarczaniu energii elektrycznej i 
zakłóceń w jej dostarczaniu; 

2. W przypadku niedotrzymania parametrów technicznych oraz jakościowych standardów obsługi, 
Zamawiającemu przysługuje, na jego pisemny wniosek, prawo do bonifikaty wg stawek określonych 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energii (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 
1200). 
 
Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 
1) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 

umowy, 
2) podjęcia wszelkich starań mających na celu zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem należącej do niego sieci lub wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej, 
urządzeń pomiarowych oraz plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w 
szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układach pomiarowo-rozliczeniowych; 

3) terminowego regulowania należności za energię elektryczną, 
4) przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji koniecznych do prawidłowej realizacji 

umowy; 
5) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy dostępu, wraz z niezbędnym 

sprzętem, do należących do niego elementów sieci i urządzeń znajdujących się na terenie 
lub w obiekcie Zamawiającego, w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub 
usunięcia awarii w sieci, lub do układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

 
Wartość przedmiotu umowy, rozliczenia stron 

1. Wartość przedmiotu umowy określona ofertą przetargową Wykonawcy za przewidywane 
przez Zamawiającego zużycie energii elektrycznej na warunkach określonych w przetargu, 
według zaoferowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych sprzedaży energii elektrycznej i 
jej dystrybucji, wynosi brutto _______________________ zł. 

2. Wartość określona w ust. 1 może ulec zmianie w zależności od faktycznego zużycia energii 
elektrycznej, ewentualnej zmiany Taryfy OSD lub zmiany podatku od towarów i usług VAT. 

3. Ceny netto w zakresie sprzedaży energii elektrycznej będą stałe w okresie obowiązywania 
umowy. 

4. Rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji, dokonywane 
będą na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, oraz podanych w ofercie 
Wykonawcy cen jednostkowych sprzedaży energii oraz jej dystrybucji. 

5. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną obywać się będą w jednomiesięcznych okresach 
rozliczeniowych. 

6. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będą faktury wystawione przez Wykonawcę. 
7. Faktury za energię elektryczną regulowane będą przelewem na konto Wykonawcy w 

terminie wynikającym z oferty Wykonawcy. 
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8. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy. 
9. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego 

odsetkami ustawowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Odstąpienie od umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 20% kwoty brutto stanowiącej 
zapłatę za energię elektryczną w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę w wysokości 20% kwoty brutto stanowiącej 
zapłatę za energię elektryczną w poprzednim okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. 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 odstąpić od umowy 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. 

 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. 
zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.). 

3. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowi: 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
- oferta Wykonawcy. 


