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Projektowane postanowienia umowy 
 

§1 
Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego, do 
punktów poboru energii elektrycznej (PPE) wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do umowy, na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.)  oraz aktach wykonawczych wydanych na jej  
podstawie.  

2. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. i obejmuje 
wszystkie PPE Zamawiającego.  

3. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego PPE z dniem 01.01.2023 r., lecz nie wcześniej niż po 
pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

4. Umowa nie obejmuje czynności związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, 
opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnych umów o świadczenie usług 
dystrybucyjnych, które są zawarte przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD).  
 

§2 
Warunki realizacji umowy 

1. Dostawa energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD,  
z którym Zamawiający posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

2. Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do poszczególnych PPE nastąpi nie wcześniej niż po: 
− dokonaniu skutecznej zmiany sprzedawcy, 
− wygaśnięciu aktualnie obowiązującej Zamawiającego umowy sprzedaży energii elektrycznej  

nr 026/000/070/10/2021/030 z dnia 1.10.2021 r. zawartej z PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie. 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej  

w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Kopia 
koncesji stanowi Załącznik nr 2 do umowy. 

4. Łączną ilość energii elektrycznej, która zostanie dostarczana w okresie obowiązywania umowy do PPE 
Zamawiającego szacuje się na poziomie 215 067 kWh, z czego: 
− Urząd Statystyczny w Katowicach – 198 119 kWh   
− Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Częstochowie: 16 948 kWh  

5. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma charakter jedynie orientacyjny, służący do 
porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu 
energii w podanej ilości i nie jest jednocześnie graniczną ilością jej zakupu. Ilość energii elektrycznej 
pobrana przez Zamawiającego ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów 
pomiarowo-rozliczeniowych.  

6. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsca dostarczenia energii dla PPE Zamawiającego określane 
są każdorazowo w umowach o świadczenie usług dystrybucyjnych. 

7. Energia elektryczna zakupiona na podstawie umowy zużywana jest na własne potrzeby Zamawiającego, 
będącego jednocześnie nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz 
odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
a) reprezentowanie Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy;  
b) zgłoszenia w imieniu Zamawiającego do realizacji właściwemu OSD umowy sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym; 
c) dostarczanie energii elektrycznej w sposób nieprzerwany przez cały okres trwania umowy, na 

warunkach określonych w umowie, zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi 
określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne; 

d) rozliczenie Zamawiającego za dostarczoną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 
(miesięcznych), zgodnych z okresami rozliczeniowymi usług dystrybucji; 

e) niezwłoczne informowanie Zamawiającego telefonicznie lub drogą elektroniczną o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość i sposób wykonywania przedmiotu umowy lub 
jakichkolwiek innych, mających istotne znaczenie dla realizacji przedmiotu umowy, w tym  
o zauważonych wahaniach we wskazaniach zużycia energii elektrycznej za kolejne okresy 
rozliczeniowe oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za sprzedaną energię 
elektryczną; 
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f) rozpatrywanie wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielanie odpowiedzi 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji. 

9. Czynności wskazane w ust. 8 lit. a) i b) Wykonawca podejmie niezwłocznie po zawarciu umowy  
i udzieleniu stosownych pełnomocnictw przez Zamawiającego. Wykonanie przez Wykonawcę wyżej 
wskazanych czynności nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji 
umowy. W takim przypadku Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa. 

11. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy, 
Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej oraz podejmie 
w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) niezbędne czynności, aby 
doprowadzić do zmiany sprzedawcy. 

12. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy; 
b) terminowego regulowania należności za energię elektryczną; 
c) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji umowy, w szczególności  

o zmianach umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych mających wpływ na realizację umowy. 
13. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe dla energii elektrycznej dostarczonej w ramach umowy, w tym opracowanie i zgłaszanie 
grafików handlowych do OSD. Wykonanie przez Wykonawcę wyżej wskazanych czynności nie wiąże się 
z dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne  
z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo energetyczne. 

15. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do PPE 
Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii w systemie oraz 
awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD. 

16. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi 
przepisami ustawy Prawo energetyczne, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat  
w wysokości określonej w ustawie Prawo energetyczne i obowiązujących aktów wykonawczych do  
ww. ustawy. 

17. Wykonawca uwzględni należną Zamawiającemu bonifikatę na fakturze wystawionej za okres 
rozliczeniowy, którego bonifikata dotyczy, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn, za które Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności, najpóźniej w fakturze za następny, bezpośrednio przypadający okres 
rozliczeniowy, w stosunku do okresu rozliczeniowego, którego dotyczy bonifikata. 

 
§3 

Warunki płatności 
1. Z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 wartość przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę netto ………………. 

(słownie zł: ……….……….00/100), plus należny ..…. %  podatek VAT …………… (słownie zł: …………………….), 
co łącznie stanowi kwotę brutto ………………..(słownie zł: …………..00/100). 

2. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy obliczane będzie jako iloczyn ilości 
faktycznie zużytej energii elektrycznej w danej grupie taryfowej ustalonej na podstawie wskazań 
urządzeń pomiarowych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i cen jednostkowych sprzedaży 
energii elektrycznej określonych w ust. 3. 

3. Strony ustalają ceny jednostkowe sprzedaży energii elektrycznej (zł/kWh): 

Grupa taryfowa 

Cena jednostkowa netto 
sprzedaży energii 

elektrycznej (zł/kWh)  
do 4 miejsc po przecinku 

Stawka 
podatku 

VAT  
% 

Cena jednostkowa brutto 
sprzedaży energii 

elektrycznej (zł/kWh)  
do 2 miejsc po przecinku 

C21    

C11    

Cena jednostkowa netto sprzedaży energii elektrycznej obejmuje wszystkie koszty i składniki 
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz należności wynikające z obowiązujących przepisów. 

4. Ceny jednostkowe sprzedaży energii elektrycznej (zł/kWh) określone w ust. 3 obowiązują w okresie 
trwania umowy i nie podlegają zmianom, z zastrzeżeniem zapisów § 5 ust. 1 i 3. 
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5. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym 
stosowanym przez OSD, z którym Zamawiający posiada zawartą umowę o świadczenie usług 
dystrybucyjnych. 

6. Wykonawca wystawi fakturę na koniec okresu rozliczeniowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
odczytów od OSD, z terminem płatności 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury. 

7. Fakturę należy doręczyć Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres email Zamawiającego: 
Wydz.AdministracyjnyKce@stat.gov.pl  

8. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury zbiorczej obejmującej wszystkie PPE 
Zamawiającego. W takim przypadku do faktury zbiorczej Wykonawca załączy specyfikację określającą 
ilość energii pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu – o ile sama 
faktura zbiorcza nie zawiera już tych informacji. 

10. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca może obciążyć Zamawiającego 
odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

11. W przypadku bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych należności w dodatkowym 
dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania 
dostaw energii elektrycznej - Wykonawca może wstrzymać dostawy energii elektrycznej co najmniej 
od kolejnego miesiąca po upływie dodatkowego terminu płatności.  

12. Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczenia energii przez 
OSD na wniosek Wykonawcy. 

13. Wznowienie dostaw energii elektrycznej oraz ewentualne świadczenie usług dystrybucji przez OSD 
na wniosek Zamawiającego może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną.  

14. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem dostaw energii 
elektrycznej wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy i obowiązujących przepisów 
ustawy Prawo energetyczne i Kodeksu Cywilnego. 

 
§4 

Kontakt między Stronami 
1. Strony wskazują następujące dane kontaktowe oraz wyznaczają przedstawicieli do bieżących 

kontaktów między nimi: 
1) ze strony Zamawiającego: 

dane kontaktowe: Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, email: 
Wydz.AdministracyjnyKce@stat.gov.pl , tel. 32 77-91-200 
 

 …………………………………………………………, adres email ……………………………………….., tel. ………………………….. 
 …………………………………………………………, adres email ……………………………………….., tel. ………………………….. 
2) ze strony Wykonawcy 

dane kontaktowe: …………………………………, ul. ……, ..-… ……………………….., email: ……………… tel. …………. 
 …………………………………………………………, adres email ……………………………………….., tel. ………………………….. 
 …………………………………………………………, adres email ……………………………………….., tel. ………………………….. 

2. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie o każdej zmianie danych 
kontaktowych oraz przedstawicieli do bieżących kontaktów na adres e-mail drugiej Strony wskazany 
w ust. 1. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do Umowy.  

3. Korespondencja wysłana na ostatnio podane dane kontaktowe Strony uznawana będzie za skutecznie 
doręczoną drugiej Stronie. 

4. O ile Strony nie postanowią inaczej korespondencję, z zastrzeżeniem ust. 5, Strony będą doręczać 
sobie pocztą kurierską lub listem poleconym lub pocztą elektroniczną, na ostatnio podane przez 
Stronę dane kontaktowe.  

5. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

6. Korespondencję wysyłaną pocztą elektroniczną uważa się za doręczoną w momencie jej wysłania. 
 

§5 
Zmiany w umowie 

1. Strony zastrzegają prawo do zmian treści umowy w przypadku zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

mailto:Wydz.AdministracyjnyKce@stat.gov.pl
mailto:Wydz.AdministracyjnyKce@stat.gov.pl
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2) ceny jednostkowej sprzedaży energii elektrycznej za kWh w przypadku wejścia w życie przepisów  
o charakterze osłonowym, ograniczającym wysokość cen energii dla podmiotów sfery publicznej, 
jeśli Zamawiający będzie nimi objęty, 

3) ilości i lokalizacji PPE wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana ilości PPE wynikać 
może z likwidacji istniejącego PPE lub włączenia nowego PPE lub zmiany grupy taryfowej.  

2. W przypadku ustawowej zmiany: 
− stawki podatku od towarów i usług,  
− podatku akcyzowego dla energii elektrycznej,  
− ceny jednostkowej sprzedaży energii elektrycznej za kWh, wprowadzonej na mocy przepisów  

o charakterze osłonowym, 
ceny jednostkowe sprzedaży energii elektrycznej określone w § 3 ust. 3 ulegają zmianie o wartość 
wynikającą ze zmiany, w trybie pisemnego powiadomienia przez Stronę drugiej Strony o zmianach, bez 
konieczności zawierania aneksu do Umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim zmiana 
nastąpi ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących jej podstawą.  

3. Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji przedmiotu umowy możliwość wprowadzenia 
następujących istotnych zmian postanowień umowy:  
− zmianę wartości przedmiotu umowy określoną w § 3 ust. 1 w wyniku ustawowych zmian urzędowo 

obowiązującej stawki podatku od towarów i usług lub zmianą podatku akcyzowego dla energii 
elektrycznej lub zmianą ceny jednostkowej sprzedaży energii elektrycznej wprowadzoną na mocy 
przepisów o charakterze osłonowym. 

4. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu w formie 
pisemnej, chyba że w umowie wyraźnie wskazano odmiennie oraz mogą być dokonywane w zakresie  
i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami.  

 
§6 

Odstąpienie od umowy 
1. Strony umowy mogą odstąpić od części lub całości umowy, w przypadkach określonych w przepisach 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach określonych  
w umowie, w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie.  

2. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich 
zobowiązań z niej wynikających.  

3. Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego 
terminu, w przypadku, gdy Wykonawca pomimo pisemnego wezwania narusza warunki Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy: 
1) Wykonawca nie uwzględnia bonifikaty należnej Zamawiającemu przez 3 kolejne Okresy 

rozliczeniowe, 
2) Wykonawca nie koryguje faktur w wyniku uznanej reklamacji przez 3 kolejne okresy rozliczeniowe, 
3) Wykonawca przed zakończeniem realizacji umowy utraci uprawnienia, koncesję lub zezwolenia 

niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy i nie przekaże Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających przywrócenie uprawnień, koncesji lub zezwoleń zapewniających nieprzerwane 
dostawy energii. 

5. Niezależnie od przypadków opisanych w ust. 3-4, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy  
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

 
§7 

Postanowienia końcowe 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w tym: przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, 
ustawy Prawo energetyczne. 

2. Ewentualne spory wynikające w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze 
wzajemnego porozumienia Stron.  

3. W przypadku braku porozumienia Stron, spory wynikające w związku z realizacją niniejszej umowy 
rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze Stron. 
 

 

 

   Zamawiający       Wykonawca 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia 
Załącznik nr 2 do Umowy – kopia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

              energią elektryczną 
 

 
 


