
 

Część II SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU) 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii 

elektrycznej czynnej na potrzeby Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 

kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 833, z późn. zm.) oraz 

wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia w postępowaniu WZ/42/2020, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej czynnej, przyłączeniem, 

opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług 

dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

3. Energia elektryczna będzie dostarczana do punktów poboru wskazanych w Załączniku nr 1. 

4. Planowana wysokość zużycia w okresie obowiązywania umowy dla wszystkich punktów poboru 

wynosi łącznie 780 MWh. 

5. Zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkować dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, 

poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii według cen określonych w § 3 ust. 2. 

6. Warunki świadczenia dystrybucji energii elektrycznej, w tym moc umowna oraz warunki jej zmiany 

określa umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w ust. 2.  

7. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego WZ/42/2020, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.). 

 

§ 2 

Oświadczenie Zamawiającego 

 

1. Zamawiający oświadcza, że nie jest przedsiębiorstwem energetycznym i energia elektryczna 

kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego. 

2. Zamawiający  oświadcza ponadto, że: 

1) posiada tytuł prawny do wszystkich miejsc dostarczania energii dla PPE wskazanych  

w Załączniku nr 1;   

2) obowiązująca umowa na usługi dystrybucji energii elektrycznej dla PPE wskazanych  

w Załączniku nr 1 zawarta jest na czas nieoznaczony. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

 

1. Łączna prognozowana wartość umowy dostawy energii elektrycznej czynnej na potrzeby  

Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i według Oferty wynosi 

…………………….. złotych brutto (słownie: ……………………. zł ……….. gr), w tym właściwy podatek VAT. 



2. Dostawy energii elektrycznej rozliczane będą według ceny jednostkowej netto wynoszącej  

………… zł/MWh dla wszystkich punktów poboru, o których mowa w Załączniku nr 1. 

3. Cena energii elektrycznej pozostanie niezmienna w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem 

zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany 

ogólnie 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. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą  

z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności 

sporządzenia aneksu do umowy.  

4. W przypadku zmian o których mowa w ust.3, 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 ust. 1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na 

piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując 

równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. 

5. Zmiana ceny, o której mowa w ust. 3, odbywa się automatycznie bez konieczności podpisywania 

aneksu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 

6. Należność za pobraną energię elektryczną czynną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie 

jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej, ustalanej na podstawie wskazań urządzeń 

pomiarowych zainstalowanych w układach rozliczeniowych i cen jednostkowych energii 

elektrycznej w danej strefie czasowej dla danej grupy taryfowej, określonych w umowie. 

7. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej dokonywane będzie 

na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowych przekazanych przez Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego i zgodnie z okresem rozliczeniowy stosowanym przez Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego. 

8. Płatnikiem należności za energię elektryczną jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 

NIP 522-00-18-559. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP ……………………. . 

11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy w banku 

…………………. nr konta: ……………………………………….., w terminie 21 dni od daty prawidłowo 

wystawionej faktury. Wykonawca dopuszcza dostarczenie faktur Zamawiającemu w formacie 

pliku PDF drogą elektroniczną na adres e-mail: faktury@nfosigw.gov.pl, a Zamawiający wyraża 

zgodę, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów 

i usług, na stosowanie przez Wykonawcę faktur elektronicznych. Za datę doręczenia faktury drogą 

elektroniczną uznaje się dzień otrzymania maila przez Zamawiającego na adres wskazany w zdaniu 

poprzedzającym. 

12. Z tytułu przekroczenia terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługują 

odsetki w wysokości ustawowej. 

13. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie  

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



14. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 11 rachunek bankowy  jest rachunkiem 

rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

15. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności na wyłącznie rachunek widniejący  

w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług lub rachunek 

techniczny (subkonto) z nim powiązany, lub przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności.  

16. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy 

podpisze i przekaże Zamawiającemu 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). 

 

§ 4 

Obowiązki w zakresie bilansowania handlowego 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe energii zakupionej przez Zamawiającego, a koszty bilansowania uwzględnione są  

w cenie energii elektrycznej. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane  

z bilansowaniem handlowym z niniejszej umowy, przysługują Wykonawcy. 

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych  

z niezbilansowaniami handlowymi na rynku bilansującym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu wglądu do danych stanowiących 

podstawę rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną.  

 

§ 5 

Obowiązki Stron 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do pobierania energii elektrycznej, zgodnie z warunkami umowy 

oraz obowiązującymi przepisami prawa, terminowego regulowania należności za zakupioną 

energię elektryczną, zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej  

i planowanej wysokości rocznego zużycia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji wnoszonych przez Zamawiającego; 

złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty faktury za energię 

elektryczną. 

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi 

przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat  

w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi 

rozporządzeniami do ww. ustawy.  

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy samodzielną sprzedaż 

energii elektrycznej dla Zamawiającego, Wykonawca gwarantuje zapewnienie ciągłości 

dostarczania energii elektrycznej w inny dopuszczalny sposób, tj. np. z udziałem podwykonawcy. 

5. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % Wartości przedmiotu umowy, o której mowa  

w §3 ust.1. 

 

 



§ 6 

Umowy związane 

 

Dla realizacji niniejszej umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest obowiązywanie przez 

cały okres trwania umowy: 

1) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego; 

2) generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego; 

 

§ 7 

Okres obowiązywania  

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia dostawy energii 

elektrycznej, przy czym świadczenie dostawy energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż od dnia 

01.04.2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2.   

2. Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej 

opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy nastąpi po uprzednim skutecznym rozwiązaniu 

(wygaśnięciu) dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej i po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz pod warunkiem zawarcia przez 

Zamawiającego umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.  

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zakończenie procesu zmiany sprzedawcy 

wynikające z błędów po stronie Zamawiającego w szczególności polegających na nie przekazaniu 

lub przekazaniu błędnych/niekompletnych danych niezbędnych do realizacji procesu zmiany 

sprzedawcy. 

§ 8 

Wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy 

 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej 

spowodowanych: 

1) działaniem siły wyższej, przez okres jej trwania, 

2) niezawinioną przez Wykonawcę awarią sieci energetycznej, 

3) działaniem osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności, 

4) przerwami w dostarczaniu energii spowodowanych działalnością Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego. 

 

§ 9 

Rozwiązanie umowy 

 

Wykonawca może wypowiedzieć umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii, gdy Zamawiający 

opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, 

pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia 

dodatkowego dwutygodniowego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności. 

 

 



 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie sprawy czy roszczenia wynikające z realizacji niniejszej umowy winny być rozwiązywane 

bez zbędnej zwłoki w sposób polubowny, drogą negocjacji między stronami. 

2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego według prawa polskiego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964r. – kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.), ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z 

późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 

2020 r., poz. 833, z późn.zm.) 

4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest …………………….,  

tel. ……………………….., e-mail: ..........................@nfosigw.gov.pl 

5. Wykonawca wyznacza, jako osobę odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy: 

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

6. Zamawiający 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”. 

7. Umowę sporządzono w języku polskim. W przypadku Umowy podpisanej w formie papierowej, 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Strony dopuszczają podpisanie Umowy w formie elektronicznej (kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym). 

8. Załączniki do umowy, zgodnie z poniższym wykazem, stanowią integralną część umowy.  

 

 

 

 

…………………..                      ………………….. 

Zamawiający                          Wykonawca 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 -  wykaz PPE 

2. Załącznik nr 2 - Kopia Oferty   


