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Załącznik nr 5  do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka” w roku 2022 

 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
 

 

1. Postanowienia ogólne: 

a. przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki z o.o. 

„Wodociągi Ustka” w roku 2022; 

b. informacje o Zamawiającym: 

Spółka z o.o. „Wodociągi Ustka” z siedzibą w Ustce  przy ul Ogrodowej 14, 76–270 

Ustka, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 000042674 

prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku – VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 839–000–82–31, REGON: 

770538080; 

c. umowa zostanie zawarta z Dostawcą (Wykonawcą) wyłonionym w trybie niniejszego 

postępowania przetargowego. 

2. Przedmiot umowy: 

a. przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki z o.o. 

„Wodociągi Ustka” na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 

10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 755 ze zm.) zgodnie z wydanymi 

do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem Cywilnym oraz zasadami 

określonymi w koncesji; 

b. dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego (ENERGA OPERATOR S. A.), do którego przyłączone są 

obiekty Zamawiającego; 

c. umowa nie obejmuje czynności związanych z dystrybucją energii elektrycznej, 

przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnych 

umów związanych ze świadczeniem usług dystrybucyjnych z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego. 

3. Termin realizacji umowy: 1 styczeń 2022r. – 31 grudzień 2022r. 

4. Dostawca posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

5. Dostawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania niniejszej 

umowy, umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są 

obiekty Zamawiającego, umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego. 

6. Dostawca  zobowiązuje się do: 

a. złożenia u OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu umowy na 

sprzedaż energii elektrycznej; 

b. reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy; 
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Czynności opisane powyżej Dostawca podejmie niezwłocznie, w czasie 

umożliwiającym rozpoczęcie dostaw w przewidzianym terminie w umowie z OSD, 

mając na względzie konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

O fakcie zgłoszenia umowy Dostawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej; 

c. dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy. W przypadku zaistnienia okoliczności 

uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy, Dostawca niezwłocznie 

poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej oraz podejmie w imieniu 

Zamawiającego - na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa - po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym, niezbędne czynności zmierzające do zapewnienia 

ciągłości dostaw; 

d. pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii 

elektrycznej sprzedanej do obiektów Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka”. Koszty 

wynikające z bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej. Tym samym 

Dostawca zwalnia Spółkę z o.o. „Wodociągi Ustka” z wszelkich kosztów i obowiązków 

związanych z bilansowaniem zakupionej energii; 

7. Rozliczenia między Stronami odbywać się będą na podstawie wskazań układów 

pomiarowo-rozliczeniowych oraz cen jednostkowych za sprzedaż energii elektrycznej 

i obsługę rozliczeń określonych w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. 

8. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty tylko za rzeczywistą ilość zużytej energii 

elektrycznej. 

9. Zamawiający zostanie objęty obowiązkiem terminowego regulowania należności, 

z zastrzeżeniem, iż termin płatności określony w wystawionej fakturze nie może być 

krótszy niż 30 dni od daty wystawienia ww. dokumentu. 

10. Dostawca udostępni Zamawiającemu dane pomiarowo-rozliczeniowe. 

11. Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną dostosowany będzie do okresu 

rozliczeniowego OSD. Dostawca będzie otrzymywał wynagrodzenie za ilość zużytej 

energii na podstawie rzeczywistych wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych 

dostarczonych przez OSD. 

12. Dostawca we własnym zakresie pozyska od OSD informacje dotyczące ilości zużytej 

energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym. Termin pozyskania wyników nie 

może być dłuższy niż 14 dni licząc od zakończenia danego okresu rozliczeniowego. 

13. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w dostawie energii elektrycznej, tylko 

w przypadku klęsk żywiołowych, siły wyższej, niezależnej od Dostawcy lub w przypadku 

wyłączeń realizowanych przez OSD. 

14. W przypadku zaistnienia szkody po stronie Zamawiającego z tytułu wstrzymania dostawy 

energii elektrycznej, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, Zamawiający ma prawo 

dochodzić od Dostawcy naprawienia szkody na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

15. W okresie umowy będą obowiązywały ceny jednostkowe  netto za 1 MWh dostarczonej 

energii elektrycznej zgodne z Ofertą złożoną przez Dostawcę w postępowaniu 

przetargowym. 
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16. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany określonych w ofercie cen na 

dostawę energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w przypadku ustawowej zmiany 

w przepisach dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia bądź 

zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmian przepisów 

prawa skutkujących wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. 

17. W przypadkach określonych w punkcie 16 ceny za energię elektryczną dostarczaną na 

podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych 

zmian. Dostawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o korekcie ceny energii 

elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując jednocześnie zmiany 

przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny będą obowiązujące od 

chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów  prawnych stanowiących 

podstawę do ich korekty. Zmiana ceny wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. W przypadku zmiany stawki VAT aneks nie jest wymagany, 

jednakże cena netto nie ulega zmianie.  

18. W sytuacji zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 16 Dostawca będzie 

zobowiązany do wystawienia faktur korygujących na rzecz Zamawiającego w terminie do 

3 miesięcy od momentu dostarczenia do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie 

ceny za energię elektryczną. 

19. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminach w nich określonych 

w ofercie, zgodnie z kryterium oceny ofert, a w przypadku otrzymania przez 

Zamawiającego faktury w czasie uniemożliwiającym terminową zapłatę, w terminie do 

7 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.     

20. Termin płatności faktur korygujących nie może być krótszy niż 14 dni od daty 

wystawienia ww. dokumentu.       

21. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art.49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

Prawo Bankowe(Dz. U. z 2020r. poz.1896) zawartym w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. 

U. z 2021r. poz. 685). 

22. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art.49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 

Prawo Bankowe(Dz. U. z 2020r. poz.1896) zawartym w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2021r. poz. 685) albo  wskazać rachunek bankowy lub rachunek wirtualny, który 

jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym należącym do Wykonawcy znajdującym się w 

elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej zgodnie z art. 96b ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). 

23. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać 

elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub 

załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. 

24. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, 
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o których mowa w ust. powyżej, do konta Zamawiającego, w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

25. W razie zaistnienia 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 tych 

okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

26. Zmiany Istotnych Postanowień zawartej umowy (w drodze aneksu) są dopuszczalne tylko 

w następujących sytuacjach: 

a. w sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia (np. zmiany 

prawne po stronie Zamawiającego lub Dostawcy, zmiany osób); 

b. w przypadku zmiany ilości punktów odbioru energii elektrycznej; 

c. w innych sytuacjach przewidzianych w SWZ wraz z Załącznikami do SWZ; 

d. jeśli zmiany te są korzystne dla Sp. z o.o. „Wodociągi Ustka” finansowo albo ze 

względów technicznych. 

27. Zamawiający przewiduje wprowadzenie w umowie zapisów odnoszących się do kar 

umownych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami.  

28. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz.716), Ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020r. poz.1740). 

29. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy (Dostawcy) wraz z załącznikami.  

 

 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy: 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 


