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Załącznik Nr 6 – projekt Umowy 

   

 

U M OWA  Nr  

 
Zawarta w dniu ……………2020 roku w Szelmencie, pomiędzy WOSiR Szelment sp. z o.o. z siedzibą 

w Szelment 2, 16-404 Jeleniewo,  działającą zgodnie z wpisem do KRS pod numerem 0000542436, NIP 

8442353981, REGON: 360736920 zwaną w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

reprezentowaną przez : 
 
Paweł Żuk – Prezes Zarządu 

 

a 

 
……………………………………. z siedzibą w ………………………………………………………., działającą 

zgodnie z wpisem do KRS pod numerem ……………....., NIP:  …………….. , REGON: ……………, zwanym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez : 

 

…………………………………………………… 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa energii elektrycznej do obiektu WOSiR Szelment                    

sp. z o.o. położonego w Szelment 2, gmina Szypliszki, powiat suwalski, poczta 16-404 Jeleniewo.  

2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 

3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD. 

4. W celu realizacji niniejszej Umowy Wykonawca musi posiadać Umowę z OSD, określającą ich 

wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej, przyłączeniem                       

i opomiarowaniem energii. 

5. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułami prawnymi 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 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 poz. 755 z późn. 

zm.) wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej umowy. 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity -Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. 

zm.) 

3. Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną z dnia 3 lutego 2014 roku wydana przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki. 

4. Generalna umowa dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

5. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 

a)  Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 

         się dystrybucją energii elektrycznej; 
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b)  Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca  

       ich wzajemne prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej  celu realizacji 

        niniejszej Umowy; 

c)  Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej  

        zużytej przez dany rodzaj odbioru; 

d)  Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, 

        a OSD określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi  

        dystrybucji energii elektrycznej; 

e) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem dostarczania 

        energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji; 

f)  faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na  

        podstawie odczytów układów pomiarowych; 

g) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń 

      do pomiaru mocy i energii elektrycznej -zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez 

      OSD; 

§ 3 

Zobowiązania stron 

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

elektrycznej dla WOSiR Szelment sp. z o.o.  

2. Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy szacuje 

się w wysokości około 450 MWh .  

Szacunkowy  podział w Załączniku nr 1 do umowy. 

3. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej  

określane są w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. 

4.   Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego  

za   bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. Wykonawca 

dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Klienta na podstawie 

standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach 

umownych określonych w Załączniku nr 1 lub wskazań układów pomiarowych. 

6. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej  

w §6 ust. 1. 

7. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby 

odbiorcy końcowego. 

§ 4 

Standardy jakości obsługi 

1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach  

wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy. 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny 

 wniosek przysługuje prawo bonifikaty w wysokości określonej Prawem energetycznym oraz zgodnie 

z obowiązującymi rozporządzeniami do ww ustawy. 
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§ 5 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) Pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi 

przepisami prawa. 

b) Terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną. 

c) Powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej w 

przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców. 

b) Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących 

dostarczanej energii elektrycznej. 

 

§ 6 

Zasady rozliczeń 

 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii  

elektrycznej netto, która wynosi: …………….. (słownie złotych: …………………………) + VAT 23 % = 

brutto ( słownie złotych: …………………………………………………………………………………..) 

 

 

         Strefa 

       czasowa 

       Cena 

   jednostkowa 

      zł/MWh 

      

   Podatek 

     VAT 

       zł 

    Wartość 

     Brutto 

        zł 

Szczyt  

przedpołudniowy 
   

Szczyt 

popołudniowy 
   

Pozostałe  

godziny doby 
   

Opłata za obsługę 

handlową 
   

  

2. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania Umowy 

    za wyjątkiem zmiany podatku akcyzowego lub innych zmian wynikających z nadrzędnych 

    przepisów prawa, na które nie ma wpływu Dostawca energii. 

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. 
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5. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 7 dni od 

otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora systemu 

dystrybucyjnego. 

 

§ 7 

Płatności 

1.  Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia      

    faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

    wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek  

    Wykonawcy. 

2. 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. 

 

§ 8 

Obowiązywanie Umowy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem ………….. jednak rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej 

      nastąpi nie wcześniej, niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia ………………. 

3. Dla realizacji Umowy w zakresie poboru energii elektrycznej konieczne jest jednoczesne 

      obowiązywanie umów: 

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

b)  Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD. 

4. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 7 ust.4 lit. a, 

    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 każdym z przypadków określonych w §7 ust.5 Umowy, Zamawiający zobowiązany jest  

      uregulować zobowiązania za zużytą energię elektryczną oraz inne należności wynikające ze  

      wzajemnych rozliczeń. 

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 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.  

 

 

 

 

 

§ 9 
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Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod  

    rygorem nieważności z wyłączeniem zmian spowodowanych zmianami podatku VAT lub podatku  

    akcyzowego, które powinny następować z dniem wejścia w życie stosownych przepisów w tym 

   zakresie.  

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

     polubownie. 

3.  Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia  

      będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający            Wykonawca 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 do umowy - Zestawienie dotyczące poboru energii elektrycznej 
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  Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

Zestawienie dotyczące poboru energii elektrycznej. 

 

1. Miejscem dostarczania energii są zaciski odgałęźne 20kV na słupie rozgałęźnym nr 5 w odgałęzieniu 

od linii napowietrznej 20kV Suwałki 1- Udryn. 

2. WOSiR Szelment sp. z o.o. posiada własną stacje transformatorową 10-X1212 w komorze nN/SN. 

Pomiar energii elektrycznej odbywa się po stronie 20 kV. Układ pomiarowo- rozliczeniowy którego 

właścicielem jest WOSiR Szelment sp. z o.o., składa się z następujących przyrządów pomiarowych: 

- Przekładniki prądowe 15/5A - szt.3 

- Przekładniki napięciowe 20/0,1kV – szt.3 

- Licznik elektroniczny ze wskaźnikiem mocy max , mnożna układu × 600 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy u Zamawiającego ma możliwość zdalnego przesyłu danych ( jest 

dostosowany do usługi TPA). 

3. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 

Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

4. Szacunkowa wartość dostarczanej energii w okresie dostawy 450 MWh rozliczana według grupy 

taryfowej  B23, w tym: 

- Szczyt przedpołudniowy 80 MWh, 

- Szczyt popołudniowy      70 MWh, 

- Pozostałe godziny doby 300 MWh. 

Szczyt przedpołudniowy od 7.00 do 13.00 

Szczyt popołudniowy od 19.00 do 22.00 - od 1 kwietnia do 30 września i od 16.00 do 21.00  – od 1 

października do 31 marca. 

Pozostałe godziny doby od 13.00 do 19.00 i od 22.00 do 7.00 - od 1 kwietnia do 30 września oraz od 

13.00 d0 16.00 i od 21.00 do 7.00 - od 1 października do 31 marca. 

Urządzenie pomiarowe pozwala , aby dni ustawowo wolne od pracy, soboty i niedziele zaliczane były (cała doba) 

do strefy trzeciej, czyli pozostałe godziny doby.  

5. Moc umowna: 

 I – III – 280 kW 

 IV – X – 104 kW  

 XII -  280 kW 

Ilości podane wyżej są ilościami szacunkowymi, w celu określenia wartości zamówienia, co nie 

odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania 

umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianej energii.      

6. Sprzedaż odbywać się będzie za pośrednictwem operatora systemu dystrybucyjnego PGE 

Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział  Białystok z którym Zamawiający ma podpisaną umowę na czas 

nieokreślony.                                           


