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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej Narodowemu Funduszowi 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Konstruktorskiej 3A, zwanego dalej „Klientem”. 

2. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986, z późn. zm.). 

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przez kodeks 
cywilny, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 755, z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do 
ww. ustawy, warunkami określonymi w koncesji, postanowieniami Umowy, a także 
zgodnie z Ofertą Sprzedawcy i obowiązujących przepisów prawa.  

4. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną 
............................................., wydaną  na czas oznaczony do dnia ………… przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki.  

5. Klient oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego ma 
być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. 

6. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż od 
dnia 01.02.2019 r. 

7. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt. 1, Sprzedawca otrzyma 
wynagrodzenie odpowiadające wartości dostaw energii elektrycznej zrealizowanych  
w danym okresie rozliczeniowym, obliczone na podstawie cen jednostkowych 
wskazanych w  formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

8. Wskazana w formularzu cenowym ilość zapotrzebowania na energię elektryczną jest 
wielkością szacunkową. Rozliczenia ze Sprzedawcą, będą dokonywane zgodnie  
z rzeczywistym zapotrzebowaniem Klienta, z zastrzeżeniem nie przekroczenia całkowitej 
wartości umowy, o której mowa w pkt. 9 poniżej. 

9. Wartość przedmiotu Umowy w okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty 
............ zł brutto (słownie: .............).  

10. Dopuszcza się zmianę  ceny energii elektrycznej w przypadku zmiany kosztów 
wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej wynikających ze zmian w przepisach 
prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub 
zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów 
prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W 
takich przypadkach cena za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy będzie 
obliczana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uwzględniać będzie korektę  
o wartość wynikającą z powyższych zmian, z zastrzeżeniem nie przekroczenia całkowitej 
wartości umowy, o której mowa w pkt 9. Sprzedawca poinformuje klienta na piśmie  
o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując 
równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny 
energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie 
wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty. 

11. Sprzedawca zobowiązany jest w szczególności do sprzedaży energii elektrycznej  
z zachowaniem obowiązujących wymagań oznaczonych w Taryfie sprzedawcy, ustawie 
Prawo energetyczne oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak i w odrębnych 
przepisach prawa. 
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12. Sprzedawca zobowiązany jest do zapewnienia Klientowi wglądu do danych stanowiących 
podstawę rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną. 

13. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia świadczenia 
dostaw. 

14. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy Sprzedawcy  
w banku ………….. nr konta: ................................, w terminie 21 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury. Klient dopuszcza faktury w formie elektronicznej. 

15. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
16. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie  

21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 

17. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji 
Sprzedawcy podpisze i przekaże Klientowi informację dotyczącą zmiany wraz ze 
wskazaniem nowego numeru rachunku. (Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej 
zmiany umowy i może być dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia). 

18. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Sprzedawcy samodzielną 
sprzedaż energii elektrycznej dla Klienta, Sprzedawca gwarantuje zapewnienie ciągłości 
dostarczania energii elektrycznej w inny dopuszczalny sposób, tj. np. z udziałem 
podwykonawcy. 

19. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca 
zapłaci Klientowi karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu Umowy, o której 
mowa w pkt 9. 

20. Klient oświadcza, że w przypadku zakwalifikowania przedmiotu umowy, będzie mógł on 
zostać zrefundowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. 

 
 
 
 
 


