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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR ____/2014 

Umowa  zawarta  zostaje  w dniu _______________ w Toruniu  pomiędzy:    

 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Toruniu  z  siedzibą  w  Toruniu, działającym  pod  

adresem : 87-100  Toruń,  ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń, posługującym się numerem  NIP 879-20-

45-808  i  numerem  Regon  870635762, reprezentowanym przez Dyrektora Marka Staszczyka  

zwanym dalej „Zamawiającym" lub „Stroną", 

i  

…………………………………….. 

…………………………………….. 

zwanym  dalej  „Wykonawcą " lub „Stroną", 

w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.   

 

§1. Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedażą  

i zakupem energii elektrycznej.  

2.Przedmiot zamówienia  szczegółowo określa „Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia”, stanowiąca integralną część Umowy. 

3. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.  

4. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 

należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD). Warunki 

świadczenia usług dystrybucji określi odrębna umowa dystrybucyjna zawarta z OSD. 

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

być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. 

§2. Postanowienia wstępne. 

Podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy są: 

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 

ze zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie,  

2)  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 

759 ze zm.), 

3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), 

4)  koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr _________  z dnia _________, 

wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

 
§3. Zobowiązania Stron. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

 1) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w …………………………., 

2) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo- rozliczeniowych 
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energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego, bilansowania handlowego w zakresie 

sprzedaży energii elektrycznej. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

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

 2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną. 
 

3. 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. 

4. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących podstawę 

do rozliczeń za dostarczoną energię.  

5. Odbiorcę zalicza się do ………… grupy przyłączeniowej odbiorców energii elektrycznej. 

6. Charakterystyka energetyczna obiektów zawarta jest w SIWZ . 

7. Odbiorca deklaruje zakup  energii elektrycznej w ilości…………. kWh/rok przy mocy ……. kW 

i optymalnym współczynniku tg φs = 0,4(wielkość przewidywalna). 

 
§4. Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe. 

1. Wykonawca, w ramach Umowy, pełni funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe energii elektrycznej sprzedanej do obiektów Zamawiającego. Bilansowanie rozumiane jest 

jako pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia energii prognozowanego w stosunku do 

rzeczywistego w danym okresie rozliczeniowym. 

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych 

z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików zapotrzebowania na 

energię elektryczną do Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Operatora Systemu Przesyłowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi odbiorców 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w 

systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. 

5. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

bonifikat na zasadach określonych w Taryfie lub Cenniku Wykonawcy oraz innych aktach 

prawnych . 

6. Zamawiający nie ma obowiązku przedstawiania miesięcznych planów zapotrzebowania na 

energię elektryczną. 

§5. Ceny energii elektrycznej. 

1. Cena energii elektrycznej za jedną kWh , taryfa C………….. w okresie obowiązywania umowy 

wynosi: 
1) strefa szczytowa -  ............................................  zł netto, stawka VAT  .............  %, wartość VAT 
 ....  zł., .................................................................... zł brutto 

 .....................  
2) strefa pozaszczytowa  -  ....................................  zł netto,  stawka VAT  ...........   %, wartość VAT  
 ....  zł., .................................................................... zł brutto. 
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§6. Rozliczenia. Płatności. 
 

1. Należność Wykonawcy (Sprzedawcy) za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 
obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań 
urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny 
jednostkowej energii elektrycznej określonej w § 5 ust. 1. 

2. Cena jednostkowa określona w § 5  ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadku  ustawowej    

zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem     

akcyzowym. 

3. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów 

rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

4. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych 

przez Wykonawcę. 

5. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do               

14 dni od otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego. 

6. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej 
pobranej przez Zamawiającego. 

7. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 

W przypadku doręczenia faktury później niż na 14 dni przed upływem terminu zapłaty  dokonanie  

płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego zwalnia go  

z obowiązku zapłaty odsetek za czas opóźnienia. 

Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat 

faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być 

rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. 

§ 7. Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy. Zmiany umowy. 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia ………………………..do dnia 

……………...…………………………………, jednakże umowa wchodzi w życie nie wcześniej niż z dniem 

skutecznego rozwiązania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą 

dystrybucji energii elektrycznej. Rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnym 
przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy.  
2. Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez 

Wykonawcę.  

3. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne 

obowiązywanie umów: 

 1) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, 

 2) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

4. Zamawiający  oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, pozostanie ważna przez 

cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest 

poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia 

oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji.  

5. 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 
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może wypowiedzieć Umowę 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.  

6. Zmiana umowy możliwa będzie tylko  w zakresie i na warunkach określonych w rozdziale  

X SIWZ.  

§ 8. Postanowienia końcowe. 
 

1. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały na 

drodze pozasądowej. 

2. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego na  drodze  pozasądowej, do 

jego rozpatrzenia właściwy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo energetyczne,  

Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny. 

 

§ 9. 
 

1. Integralną część umowy stanowi:  

- SIWZ 

- Oferta Wykonawcy. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  

dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

                          Zamawiający         Wykonawca 


