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Odpowiedzi: 
 
Ad. 1 

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym rozliczeniowe liczniki energii elektrycznej należą do OSD. 

Odbiorca nie jest informowany o możliwościach technicznych tychże układów pomiarowych. 

 

Ad. 2 

Obecna umowa sprzedaŜy energii elektrycznej jest zawarta na czas określony. 

 

Ad. 3 

Kupujący posiada rozdzielone odrębne umowy sprzedaŜy energii elektrycznej oraz świadczenia 

usług dystrybucji. 

Obecna umowa sprzedaŜy energii elektrycznej jest zawarta na czas określony. 

 

Ad 4 

Kupujący zamierza zawrzeć umowę sprzedaży energii elektrycznej z dniem 01.04.2013 r. odnośne 

zmiany w treści umowy – Kupujący wykreśla zapisy zawarte w § 16 ust. 1 i wprowadza nowy 

zapis tegoŜ tematu w załączniku nr 5 tj.: 

1. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem ……………… począwszy od godz. 00:00, lecz nie wcześniej 

niŜ z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaŜy energii elektrycznej z 

poprzednim Sprzedawcą oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany Sprzedawcy 

Ad 5 

Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie określić zarówno mocy umownej jak i taryfy opłat dla 

nowego obiektu-prosimy ująć  tak jak w  SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 6 

Kupujący wykreśla zapisy zawarte w § 8 i wprowadza nowe zapisy tegoŜ tematu w załączniku nr 5 

tj.: 
§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/MWh
1
. 

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

VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii eklektycznej podatkiem akcyzowym 

3. Dla potrzeb niniejszej umowy ustala się wartość wynagrodzenie umowne …………… zł
2
 

wynikającą z iloczynu ceny jednostkowej zawartej w ust. 1 niniejszego paragrafu i szacowanego 

zużycia energii elektrycznej określonego w §4 ust. 2. 

4. 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. 

5. 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” 

6. 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. 

7. 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.  

8. 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.  

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. 

                                                
1
    Cena jednostkowa energii z formularza ofertowego 

2
   Wartość z formularza oferty 



 

 

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. 

 

Ad 7 

Kupujący oczekuje od Sprzedawcy realizacji tego tematu poprzez platformę internetową 

Sprzedawcy tj. elektroniczne biuro obsługi klienta (eBOK). 

 

 


