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Załącznik nr 6 
 Projekt UMOWY 

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr …/DOP/2018 
 
zwarta w dniu ……….2018 pomiędzy: 

Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie z siedzibą  przy ul. 

Reymonta 25, 30-059 Kraków, wpisanym do rejestru Instytutów naukowych pod 

numerem RIN-IV-26/98, NIP 675-000-18-57, Regon 000326374 reprezentowany przez: 

Dyrektora prof. dr hab. inż. Pawła Ziębę 

 

dalej zwany Kupującym, 

a 

………………………….. 

zwany dalej Sprzedawcą,  
reprezentowana przez: 

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

dalej zwany Sprzedającym, 

który wyłoniony został w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu 
nieograniczonego  o treści następującej: 
 
Kupujący i Sprzedający dalej zwane są Stroną oraz razem Stronami. 
 

§1 
Definicje 

1. Bilansowanie handlowe – rozliczenie różnicy pomiędzy rzeczywistymi ilości 
dostarczanej energii elektrycznej a ilościami energii zgłoszonymi w sposób określony 
w umowie sprzedaży energii elektrycznej. 

 

2. Dzień roboczy – dzień inny niż sobota lub jakikolwiek dzień ustawowo wolny od 
pracy. 

 

3. Forma pisemna – dokument przesłany faksem, pocztą elektroniczną w dniu 
roboczym w godz. 8:00 do 16:00 za potwierdzeniem odbioru oraz wysłany listem 
poleconym, przesyłką kurierską lub przekazany osobiście za pisemnym 
potwierdzeniem. 
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4. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD) – dokument 
opracowany przez OSD określający procedury i zasady wykonywania czynności 
związanych z ruchem sieciowym i eksploatacją  sieci oraz zasady bilansowania i 
rozliczeń w sieci dystrybucyjnej obowiązujący na terenie działania OSD. 

 

5. Kupujący – odbiorca, który otrzymuje od Sprzedającego energię elektryczną na 
podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

 

6. Miejsce dostarczania – punkt w sieci, granica stron, do którego OSD dostarcza 
energię elektryczną, określoną umowie o świadczenie usług dystrybucji i 
równocześnie umowie sprzedaży energii elektrycznej. 

 

7. Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami układów 
pomiarowo – rozliczeniowych, dokonywanych w celach rozliczeniowych. 

 

8. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – Przedsiębiorstwo energetyczne – 
TAURON Dystrybucja SA Oddział w Krakowie świadczący na rzecz Kupującego 
usługę dystrybucji energii elektrycznej w ramach umowy o świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej. 

 

9. Rynek Bilansujący – Działający na zasadach rynkowych mechanizm bieżącego 
bilansowania zapotrzebowania na energie elektryczną z dostawami tej energii 

 

10. Siła wyższa – zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą 
Strony, uniemożliwiające wykonanie w całości lub części, na stałe lub na pewien 
czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 
staranności. 

 

11. Sprzedający – Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą 
polegającą na sprzedaży energii elektrycznej przez niego wytworzonej lub 
przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na 
obrocie energią elektryczną. 

 

12. Tytuł prawny – rzeczowy, obligacyjny lub oparty na innej podstawie stosunek 
prawny, z którego wynika uprawnienie do korzystania w imieniu własnym z 
obiektu. 

 

13. Układ pomiarowo–rozliczeniowy – liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub 
rozliczeniowo –pomiarowe, a także układy połączeń między nimi, służące do 
pomiarów i rozliczeń energii elektrycznej. 

 

14. Umowa – niniejsza umowa sprzedaży energii elektrycznej. 
 

15. Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. 
U. z 2012r., poz. 1059 z późniejszymi zmianami). 

 
§2 

Postanowienia ogólne 

1. Strony zgodnie oświadczają, że podstawą do ustalenia warunków niniejszej Umowy 
są: 
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a) posiadana przez Sprzedającego koncesja na obrót energią elektryczną nr 
……………………. 

b) posiadana przez Sprzedającego generalna umowa o świadczenie usług 
dystrybucji nr ………………z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
prowadzącego działalność na terenie miejsc dostarczania objętych niniejszą 
Umową, 

 

c) posiadana przez Kupującego umowa o świadczenie usług dystrybucji nr 
404002432/2014 z OSD dla miejsc dostarczania objętych niniejszą Umową, 

 

d) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązująca na terenie 
działania OSD, 
 

e) Ustawa określona w §1 ust. 15., 
 

f) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
 

g) Ustawa Prawo zamówień publicznych 
 

2. Strony zgodnie oświadczają, że koncesje i umowy wymienione w ust.1 niniejszego 
paragrafu są ważne w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy oraz umożliwiają jej 
zawarcie  i realizację. 

 

3. Kupujący oświadcza, że: 
 

a) dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których ma być 
sprzedawana energia elektryczna, 
 

b) jest nabywcą końcowym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 
podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11). 

 

4. Sprzedaż energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
należącej do TAURON Dystrybucja SA Oddział w Krakowie, z którym Kupujący ma 
podpisaną umowę    o świadczenie usług dystrybucji. 

5. Każda ze Stron zobowiązana jest stosować się do wymagań określonych w IRIESD. 
 

§3 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków i zasad sprzedaży energii 
elektrycznej przez Sprzedającego na rzecz Kupującego w okresie obowiązywania 
niniejszej Umowy i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych 

 
§4 

Zobowiązania stron 

1. Sprzedający zobowiązuje się w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy do 
sprzedaży  w sposób ciągły do miejsc dostarczania Kupującego wymienionych w 
załączniku nr 1,  a Kupujący do odbioru energii elektrycznej w ilości zgodnej z jego 
potrzebami. 

2. Strony odpowiadają za działania i zaniechania działań podmiotu upoważnionego do 
działania na rzecz Stron i w imieniu Stron jak za działania i zaniechania własne. 
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3. Parametry jakości energii elektrycznej określone zostały w przepisach dotyczących 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 

4. Sprzedający zobowiązuje się do: 
 

a) sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów 
jakościowych wskazanych w §6 niniejszej Umowy oraz przepisów Ustawy, 

 

b) prowadzenia usług bilansowania handlowego Kupującego w ramach jednostki 
grafikowej Sprzedającego i ponoszenia kosztów tego bilansowania zgodnie z §5 
niniejszej Umowy, 

 

c) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniających poprawność rozliczeń, 
 

d) udostępnienia Kupującemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w formie 
zapisów w fakturach w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do miejsc 
dostarczania objętych niniejszą Umową, 

 

5. Kupujący zobowiązuje się do: 
 

a) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
warunkami niniejszej Umowy, 
 

b) terminowego, zgodnego z umową, regulowania należności za energię 
elektryczną, 
 

c) upoważnienia Sprzedającego w ramach Umowy o której mowa w §2 ust.1. pkt c)           
do pozyskiwania od OSD danych pomiarowo – rozliczeniowych niezbędnych do 
realizacji niniejszej Umowy. 

 

6. Strony zobowiązują się do: 
 

a) aktualizowania wszelkich danych zawartych w niniejszej Umowie, mających 
wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

b) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub 
usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach 
mających wpływ  na rozliczenia za energię, 
 

c) wzajemnego dostępu do danych pomiarowo – rozliczeniowych oraz wglądu                     
do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię oraz 
kontroli prawidłowości wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych. 

 

7. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem 
ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej Kupujący zobowiązany jest do 
dostosowania poboru energii elektrycznej do planu ograniczeń stosownie do 
komunikatów radiowych lub indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualne 
szkody z tego tytułu żadna ze Stron   nie ponosi odpowiedzialności. 

 

8. W przypadku rozwiązania lub wprowadzenia zmian przez którąkolwiek ze Stron 
umowy o świadczenie usług dystrybucji lub generalnej umowy o świadczenie usług 
dystrybucji z OSD należy bezzwłocznie, bez wezwania powiadomić drugą Stronę o 
tym fakcie nie później  niż 30 dni przed ich wprowadzeniem. 

 

9. Dopuszcza się sprzedaż energii elektrycznej dla nowego miejsca dostarczania nie 
objętego załącznikiem nr 1 do Umowy lub dla miejsca dostarczania, w którym 
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nastąpiła zmiana mocy umownej. Będzie ona dokonywana na podstawie zmiany 
przedmiotowego załącznika bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. 

 

10. Strony postanawiają, że na wniosek Kupującego możliwe jest zaprzestanie 
sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych miejsc dostarczania ujętych w 
załączniku nr 1 i nie stanowi ono rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem 
wypowiedzenia są wszystkie miejsca dostarczania określone w załączniku nr 1. 

 
§5 

Bilansowanie handlowe 

1. Kupujący wyznacza w ramach niniejszej umowy Sprzedawcę do realizacji funkcji 
podmiotu odpowiedzialnego bilansowanie handlowe. 

 

2. Kupujący oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem 
handlowym   z niniejszej umowy, w tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD 
przysługują Sprzedawcy. 

 

3. Sprzedający zwalnia Kupującego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych                       
z niezbilansowaniami handlowymi na Rynku Bilansującym. 

 
§6 

Standardy jakościowe 

1. Sprzedający zobowiązuje się zapewnić Kupującemu standardy jakościowe obsługi: 
 

a) przyjmowania zgłoszeń i reklamacji od Kupującego, 
 

b) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń, 
 

c) rozpatrzenia wniosków lub reklamacji Kupującego w sprawie rozliczeń i 
udzielania odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia 
wniosku lub zgłoszenia reklamacji. 

 

2. Sprzedający przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela informacji w zakresie 
stosowania niniejszej umowy w siedzibie ………………….………… w formie 
pisemnej lub elektronicznej. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie i reklamację 
następuje w formie pisemnej. 

 

3. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych w 
ust.1 niniejszego paragrafu, Sprzedający zobowiązany jest do udzielenia upustów w 
wysokościach określonych w ustawie. 

 
§7 

Podstawy rozliczeń 

1. Ilość sprzedanej energii elektrycznej ustala się w oparciu o udostępnione przez OSD           
dla Sprzedającego dane pomiarowo – rozliczeniowe dla miejsc dostarczania w 
ramach Umowy o której mowa w §2 ust.1. pkt c). 

2. Przyjmuje się do rozliczeń strefy czasowe dla poszczególnych grup taryfowych 
strefy czasowe zgodnie ze stosowanymi przez Sprzedającego. 
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3. Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego jest otrzymanie danych 
pomiarowo – rozliczeniowych od OSD, stosuje się z zastrzeżeniem § 8 ust 7 

 

4. Do rozliczeń przyjmuje się jednostkę energii elektrycznej czynnej z dokładnością do 
1 kWh. 

 

5. Odczytów wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego dokonuje upoważniony 
przedstawiciel OSD w sposób bezpośredni lub za pomocą elektronicznych środków 
przekazu. 

§8 
Ceny, ustalanie należności, płatności i zasady rozliczeń 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych 
energii elektrycznej netto określonej w ofercie przetargowej zgodnie z formularzem 
cenowym tj. ………. zł/MWh1. 

2. Ceny określone w ust. 1 ulegają zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany podatku 

VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym 
3. Rozliczenia między Kupującym a Sprzedawcą za sprzedaną w ramach Umowy 

energię odbywać się będą na podstawie:  
a) ilości energii wynikającej z danych pomiarowych, określonych przez OSD w 

oparciu o odczyty wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wymienionych 
w Załączniku nr 1 udostępnionych Sprzedawcy przez OSD,  

b) cen zawartych w ust. 1. 
4. Cena wg, której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostanie 

niezmienna przez cały czas obowiązywania umowy. Ceny określone w ust. 1 ulegają 
zmianie  wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub 
ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym” 

5. W przypadku utraty, zniszczenia lub wadliwego działania układu pomiarowo-
rozliczeniowego rozliczenie następuje po uzgodnieniu między stronami, na 
podstawie średniej ilości energii z ostatniego okresu rozliczeniowego dla miejsc 
dostarczania energii elektrycznej. 

6. W przypadku braku udostępnienia Sprzedawcy przez OSD danych pomiarowych, 
Sprzedawca ma prawo przyjąć do rozliczeń za dany okres rozliczeniowy szacowane 
ilości energii, co podlegać będzie skorygowaniu, po uzyskaniu przez Sprzedawcę 
rzeczywistych danych pomiarowych za dany okres dla miejsc dostarczania energii 
elektryczne.  

7. Strony zgodnie ustalają następujący sposób rozliczeń:  
a) Całkowita należność za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 

obliczana będzie indywidualnie dla każdego miejsca dostarczania, jako iloczyn 
ilości pobranej w miejscu dostarczania energii elektrycznej i właściwej ceny 
jednostkowej energii elektrycznej netto, powiększony o podatek VAT według 
obowiązującej stawki.  

                                                
1    Cena jednostkowa energii z formularza ofertowego 
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b) Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia 
kosztów sprzedanej energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez 
OSD.  

c) Należności za energię elektryczną regulowane będą w formie przelewu 
bankowego na podstawie faktur VAT wystawianych przez Sprzedawcę na 
rachunek bankowy Sprzedawcę zamieszczony na fakturze. 

d) Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego po 
otrzymaniu przez Sprzedawcę odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych 
dotyczących Kupującego od OSD.  

e) Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie do 30 dni od daty 
wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia 
Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę 
obciążenia rachunku Kupującego.  

f) W przypadku, gdy data zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, za 
datę zapłaty uważa się pierwszy dzień roboczy po dniu ustawowo wolnym od 
pracy.  

g) W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury, Sprzedawcy 
przysługuje prawo do obciążenia Kupującego odsetkami ustawowymi z tytułu 
opóźnienia w zapłacie.  

h) Płatnikiem wskazywanym każdorazowo w treści wystawianych faktur będzie: 
Kupujący. 

§9 
Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej 

1. Sprzedawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej do jednego lub kilku lub 
wszystkich miejsc dostarczania w przypadku nie uiszczenia przez Kupującego 
należności w części lub całości za sprzedaną energie elektryczną. 

 
 

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje przez wstrzymanie 
dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Sprzedającego. 

 

3. Sprzedający może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Kupujący zwleka z 
zapłatą, co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego 
bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w 
dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Kupującego na 
piśmie o zamiarze wypowiedzenia niniejszej Umowy. 

 

4. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej przez OSD nastąpi bezzwłocznie na 
wniosek Sprzedającego po uregulowaniu zaległych należności za energię 
elektryczną oraz opłat związanych z ponownym przyłączeniem obiektu 

 

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem 
sprzedaży energii elektrycznej opisanych w niniejszym paragrafie. 
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§10 
Kary umowne 

 

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w przypadku rozwiązania (w tym 
odstąpienia) umowy przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Sprzedający, w wysokości 10 % wartości netto Umowy. 

2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w przypadku rozwiązania (w tym 
odstąpienia) Umowy przez Sprzedającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Kupujący, w wysokości 10 % wartości netto Umowy.  

 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
Umowy nie leży w interesie Kupującego, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia Umowy, Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części Umowy. 

§11 
Cesja 

Żadna ze Stron nie ma prawa przenieść swoich praw i zobowiązań wynikających z 
Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, 
przy czym druga Strona nie będzie w nieuzasadniony sposób odmawiać, 
wstrzymywać lub opóźniać wydanie takiej zgody. 
 

§12 
 

Renegocjacje i wypowiedzenie umowy 

1. Zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu do 
Umowy pod rygorem nieważności z uwzględnieniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 

2. Aneksu do niniejszej Umowy nie sporządza się w przypadku: 
 

a) zmian przepisów prawa, a szczególności przepisów ustawy Prawo energetyczne, 
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, 
 

b) zmiany IRiESD, 
 

c) zmiany adresu korespondencyjnego jednej ze Stron, 
 

d) innych zmian określonych w niniejszej Umowie jako nie wymagające 
sporządzenia Aneksu. 

 

3. W razie wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 2 pkt a) i b) stosowne 
postanowienia niniejszej Umowy ulegają zmianie automatycznie. Zmiany, o których 
mowa w ust. 2 pkt c) i d) wprowadzone są przez Kupującego na pisemny wniosek 
Sprzedającego. 

 
 

4. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem na koniec 
okresu rozliczeniowego w przypadku istotnego naruszenia przez jedną ze Stron 
postanowień Umowy, które nie zostało usunięte w ciągu 30 dni od otrzymania od 
drugiej Strony pisemnego zawiadomienia zawierającego: 
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a) stwierdzenia przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie Umowy, 
b) określenie istotnych szczegółów naruszenia, 
c) żądania usunięcia wymienionych naruszeń. 

 

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

 
§13 

Rozstrzyganie sporów 

1. W razie powstania sporu między Stronami dotyczącego realizacji umowy lub z niej 
wynikającego, Strony dołożą starań w celu rozwiązania go w sposób polubowny w 
ciągu  30 dni od daty zaistnienia. 

 

2. W razie nie rozstrzygnięcia sporu w powyższy sposób, będzie on rozstrzygnięty 
przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego chyba, że sprawy sporne wynikające z 
niniejszej Umowy będą należeć do kompetencji Prezesa Urzędu Energetyki. 

 

3. Wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego niniejszej Umowy nie zwalnia Stron od 
wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 
§14 

Okres obowiązywania umowy 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.04.2018 począwszy od godz. 00:00, lecz nie 
wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży 
energii elektrycznej z poprzednim Sprzedawcą oraz po pozytywnie 
przeprowadzonej procedurze zmiany Sprzedawcy 

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31.03.2019. 
 
 

3. Kupujący zobowiązany jest umożliwić przedstawicielowi OSD dokonanie odczytu 
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień rozpoczęcia oraz 
rozwiązania Umowy. 

§15 
Postanowienia końcowe 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 

 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 

3. Integralną częścią niniejszej Umowy stanowią: 
 

Załącznik nr 1 – dane obiektu Zamawiającego objętego umową, 
Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo 
Załącznik nr 3 – Wykaz osób upoważnionych do wymiany informacji. 
Załącznik nr 4 – Oferta Sprzedającego z dnia ……...2018 
Załącznik nr 5 – SIWZ Kupującego nr PN-03-2018 z dnia ……..2017. 


