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PROJEKT UMOWY

NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ, SPRZEDAŻ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ Z OZE WRAZ Z USŁUGĄ BILANSOWANIA HANDLOWEGO

zawarta W dniu ...... r. W Witaszyczkach,

pomiędzy:

......................z siedzibą w ............, NIP ..............., REGON,wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy w ..............., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: ................ , o kapitale zakładowym W wysokości ................. zł

wpłaconym w całości,

reprezentowanym przez: .................... — ..................................
zwanej dalej Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

.......................................,

zwanym dalej Wykonawcą, który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r. ,

Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Wykonawca i Zamawiający, zwani dalej także z osobna „Stroną”, zaś łącznie „Stronami”,
zgodnie oświadczają, iż zawierają umowę o następującej treści:
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Postanowienia wstępne

. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019

r., poz. 755), zwanej w dalszej części umowy „Prawo energetyczne”, zgodnie

z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz.

1145 ze zm., zwanej w dalszej części umowy „Kodeks Cywilny”), zasadami określonymi

w koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy, oraz zgodnie z oświadczeniem

Zamawiającego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tj. z dnia. 11 września 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej w dalszej

części umowy „ustawa Pzp”).

. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora

Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej „OSD”), z którym Zamawiającyma podpisaną

umowę o świadczenie usług dystrybucji lub będzie miał podpisaną umowę o świadczenie

takich usług najpóżniej W dniu rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.

. Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej na rzecz

Zamawiającego i zakupu energii elektrycznej wytworzonej przez Zamawiającego,

i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną o numerze

......................... z dnia, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki.

. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż

energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej

OSD.

.Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania

z obiektów, do których ma być dostarczana energia elektryczna

na podstawie niniejszej Umowy.

gz
ZobowiązaniaStron

.Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej do obiektów

Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 oraz zakupu energii elektrycznej

wytworzonej w instalacji Zamawiającego i wprowadzonej do sieci OSD przy
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jednoczesnym pełnieniu przez Wykonawcę funkcji podmiotu odpowiedzialnego

za bilansowanie handlowe celem rozliczania niezbilansowanej energii elektrycznej

pobranej jak i dostarczanej.

. Wykonawcazobowiązuje się do:

a. sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów

jakościowych wskazanych w @ 4 niniejszej Umowy,
b. zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji Zamawiającego,

c. stosowania zasad rozliczeń określonych w @ 6 niniejszej Umowy,
(1. udostępniania Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie

sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych Umową otrzymanych od OSD,

e. pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii

elektrycznej sprzedawanej i kupowanej w ramach umowy,
f. przyjmowania od Zamawiającego i rozpatrywanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących

rozliczeń sprzedawanej energii elektrycznej,

g. przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy dla każdego Punktu Poboru Energii (dalej

„PPE”), określonego w Załączniku nr 1 oraz terminowe i poprawne złożenie do OSD

powiadomienia o zawartej umowie w imieniu własnym i Zamawiającego, zgodnie

z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD,

umożliwiającego rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej do wszystkich PPE

w terminie określonym umową,
h. reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy,
i. bilansowania handlowego szczegółowo określonego w @ 3 niniejszej umowy,

j. potwierdzenia i zgłoszenia do właściwego OSD informacji o zmianie podmiotu

odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe.

. Zamawiający zobowiązuje się do:

a. pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy,

b. sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w jego instalacji i wprowadzonej do sieci

elektronergetycznej OSD,

c. przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy,

w szczególności o zmianach w umowach o świadczenie usług dystrybucji mających

wpływ na realizację niniejszej Umowy,
(1. przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji

do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy i ustanowienia funkcji

podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe,

_3_



0?

e. terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności

związanych ze sprzedażą tej energii.

. Zamawiający oświadcza, iż zawrze (o ile jeszcze tego nie uczynił) umowę na świadczenie

usług dystrybucji oraz zapewni jej utrzymanie w mocy przez cały okres trwania Umowy.

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.

. Strony zobowiązują się do:

a. niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach

w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ

na rozliczenia za energię,

b. zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących

podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię oraz kontroli prawidłowości wskazań

układów pomiarowych.

. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń

w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do dostosowania

dobowego poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub

indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości

zakupionej energii, względem ilości określonej w załączniku nr l do umowy. Ewentualna

zmiana szacowanego zużycia energii elektrycznej nie będzie skutkowała żadnymi

dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego,poza rozliczeniem za faktyczne zużycie ilości

energii elektrycznej według cen określonych w niniejszej umowie.

53
Bilansowanie handlowe

. Strony rozumieją Bilansowanie handlowe zgodnie z art. 3 pkt. 40 Prawa energetycznego

jako zgłoszenie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot

odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii

elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń

różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości

określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.
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2. W ramach Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe w zakresie

wytwarzanej energii oraz sprzedawanej przez Zamawiającego energii elektrycznej

wytworzonej w instalacji Zamawiającego i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej OSD

z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z obowiązkiem bilansowania handlowego,

w tym w szczególności związanych z bilansowaniem handlowym dla energii wytwarzanej
i oddawanej do sieci oraz przygotowaniem i zgłaszaniem grafików wytwarzanej i oddawanej

do sieci energii elektrycznej m.in. do OSD.

@ 4

Standardy jakościowe
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży energii elektrycznej oraz 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.
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.

5 5

Ceny i stawki opłat
]. Strony ustalają za zakupioną przez Zamawiającego energię elektryczną wartość netto

w wysokości

a) szczyt przedpołudniowy: ................. zł/kWh, podatek VAT w wysokości ............
zł, a cenę brutto w wysokości .................... zł/kWh

b) szczyt popołudniowy: ................. zł/kWh, podatek VAT w wysokości ............ zł,
a cenę brutto w wysokości .................... zł/kWh

c) reszta doby: ................. zł/kWh, podatek VAT w wysokości zł, a cenę
brutto w wysokości .................... zł/kWh

2. Strony ustalają za sprzedaną Wykonawcy energię elektryczną cenę netto obliczoną jako

iloczyn wyrażonej w MWh ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE
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Zamawiającego oraz wyrażonej w zł/MWh ceny jednostkowej netto wyliczonej zgodnie

z poniższym wzorem:

n

N : Z Ew * 0,98 * CIRDN

1

Przy czym:
N — wynagrodzenie netto za sprzedaną energię elektryczną (zł)

EW — energia elektryczna wytworzona i wprowadzona do sieci OSD w danej godzinie doby

handlowej (MWh)

CIRDN — cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej dla

danej godziny doby w transakcjach przeprowadzonych na Towarowej Giełdzie Energii

SA.
11 — kolejna godzina okresu rozliczeniowego

Ostateczna ilość energii elektrycznej stanowiąca podstawę do rozliczeń za dany okres

rozliczeniowy będzie równa ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci

dystrybucyjnej potwierdzonej przez OSD.

Do łącznej ceny zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

.Podana w ust. 1 cena obowiązuje w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r.

do dnia 31 grudnia 2021 r.

. Cena określona w ust. l ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki

podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem

akcyzowym.

. Zamawiający może dołączyć do umowy dodatkowe punkty odbioru, pod rygorem

pisemnego zgłoszenia tego zamiaru Wykonawcy i podpisaniu stosownego aneksu

do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić procedurę zgłoszenia nowego

punktu do OSD w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich

niezbędnych do zgłoszenia danych. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy

taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ

oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
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Rozliczenia

1. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie odczytów

układów pomiarowo — rozliczeniowych zgodnie z okresem rozliczeniowym lokalnego

OSD, lecz nie częściej niż co miesiąc i nie rzadziej niż co dwamiesiące.

. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy

w wysokości określonej w @ 5 ust. l netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej,

na podstawie wskazań układu/układów pomiarowo — rozliczeniowego/rozliczeniowych

dostarczonych przez OSD, w danym okresie rozliczeniowym do obiektów

Zamawiającego,ujętych w załączniku nr l do niniejszej umowy, powiększone o należny

podatek VAT.

. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo—

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii

elektrycznej, Zamawiający jest obowiązany do uregulowania należności za energię

elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę jednostek

energii elektrycznej za okres doby, obliczaną na podstawie sumy jednostek energii

elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy

w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego

dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość

poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ

na wielkość poboru tej energii.

. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie

poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest
wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.

. Jeżeli błędy wskazane w ust. 3 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za

dostarczoną energię elektryczną,Wykonawcajest obowiązany dokonać korekty uprzednio
wystawionych faktur.

.Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia

Zamawiającemu faktury rozliczeniowe w terminie do 14 dni od daty przekazania danych

pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD, z terminem płatności określonym na 30 dni od

daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę przelewem na konto

Wykonawcy pod warunkiem dostarczenia faktury Zamawiającemu na 7 dni przed

terminem płatności.



7. W przypadku błędnego wystawienia faktury, przez co należy rozumieć zastosowanie cen

innych niż przedstawione w ofercie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany

niezwłocznie dokonać korekty błędnie wystawionych faktur. Płatność za usługi nastąpi

po otrzymaniu faktury korygującej, nie później niż w siódmym dniu roboczym od daty

doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej. Do tego dnia Wykonawca nie naliczy

odsetek.

8. Rozliczenie końcowe nastąpi nie później niż do dnia 28 lutego 2022. Korekty faktur mogą

być po dacie końcowego rozliczenia, w zakresie ilości zużytej energii elektrycznej

wystawiane na podstawie korekt dokonywanych przez Operatora Systemu

Dystrybucyjnego - Zgodnie z IRiESD Energa Operator S.A. Maksymalna długość okresu

korygowanego wynosi 15 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym jest wykonywana

korekta.
@ 7

Płatności

1. Strony określają, że za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał faktury Zamawiającemu na następujący

adres: Energia Jarocin Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin.

2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża

Zamawiającego odsetkami ustawowymi.
3. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie

zobowiązania, płatności należy dokonać nie później, niż w siódmym dniu roboczym od

daty otrzymania faktury. Do tego dniaWykonawcanie naliczy odsetek.

4. O zmianach danych rachunków bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują

się wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych

z mylnymi operacjami bankowymi.

58
Wstrzymanie sprzedaży energii

Wstrzymanie dostaw energii może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych

w przepisach Prawa energetycznego.
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@ 9

Okres obowiązywania Umowy
1. Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony, tj. od dnia 01 stycznia 2021 r.

do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia

01 stycznia 2021 r., nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków zmiany

sprzedawcy lub przyłączenia do sieci OSD.

@ 10

Rozwiązanie Umowy

Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony
wszelkich zobowiązań z niej wynikających.

@ 11

Zmiana umowy
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy

dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami PZP, w tym art. 144 ust. 1 pkt

2-6 ustawy PZP.

2. Poza przypadkami określonymi w punkcie poprzedzającym, zmiany Umowy będąmogły
nastąpić w następujących warunkach:

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot

zamówienia w przypadkach opisanych w @ 5 ust. 3,

2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez

zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania poszczególnych

elementów przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, jeżeli

dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą
lub inne okoliczności niezależne od Stron umowy lub, których Strony umowy przy
zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć i przewidzieć,

4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy z Wykonawcą

w przypadku zmiany liczby punktów poboru energii elektrycznej,

w szczególności w przypadku podłączenia nowego punktu poboru przez
Zamawiającego lub wyłączenia punktu poboru energii. Zwiększenie punktów poboru
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lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które

zostały ujęte w SIWZ oraz wycenionew Formularzu OfertowymWykonawcy.

@ 12

Postanowienia końcowe

1. Wykonawcazobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD.

2. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Zamawiającego

z OSD umowy dystrybucyjnej, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy

pełnomocnictwem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, tj. w szczególności

przygotować niezbędne dokumenty i przedłożyć Zamawiającemu do podpisania, o ile

Zamawiający nie jest już stroną samodzielnej umowy dystrybucyjnej.
3. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,

Prawa energetycznego wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy Pzp.

4. Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień @ 5 ust. 3 Umowy, wymagają

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

@ 13

l. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden

dlaWykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 - Lista obiektów Zamawiającego,
- Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo

Wykonawca Zamawiający

RADCA PRAWNY - lo _

Gaw ?oezm/
Dorota Poczta



Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży energii elektrycznej numer ............... z dnia
............................ r.

ZESTAWIENIE OBIEKT0WOBJĘTYCH ZAKUPEM ENERGIIELEKTRYCZNEJ

_”-



Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej nr .................. , dnia

..............................r.

PEŁNOMOCNICTWOz dnia ........................
NAZWA FIRMY .............................
ADRES ........................................
NIP .............................................
REGON .......................................
KRS ............................................
Działając w imieniu i na rzecz

. udzielamy pełnomocnictwa na
rzecz:
.................................................................................................... wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w ............................................................... pod numerem KRS

............................ NIP o kapitale zakładowym w
całości wpłaconym w wysokości ................................ PLN, do dokonania
następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej:

l. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji
zawartej z .................................. Umowy na zakup energii elektrycznej,
sprzedaż energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego.

2. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie
Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy
sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym).

3. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.

4. Udzielania dalszych pełnomocnictw W zakresie w/W czynności pracownikom
............................. oraz innym osobom, które bezpośrednio lub pośrednio są
zobowiązane względem .......................................... do wykonywania takich
czynności oraz właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego
pracownikom, w zakresie zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej
ze sprzedawcą rezerwowym na warunkach określonych przez tego sprzedawcę.

5. Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań
o których mowa w pkt od 1 do 5.

6. Niniejsze pełnomocnictwo może być W każdej chwili odwołane w drodze pisemnego
zawiadomienia przesłanego przez Zamawiającego na adres Pełnomocnika.

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas wykonania czynności w nim
przewidzianych.

Podpis(y) Mocodawcy
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