
                                                   Załącznik nr 3 do ogłoszenia DT.2112.01.2020 z dnia 17.01.2020 r. 
 

 
UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

NR DT.2112.   .2020 
 

zawarta w dniu ………… 2020 r. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski, zastępowanym przez Prezesa 
Zarządu …Domaro sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mendego 2 w Wodzisławiu Śląskim, reprezentowaną przez Barbarę Chrobok, 
działającą na podstawie pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez Prezydenta Miasta z dnia 04.10.2018 r., zwanym dalej 
Zamawiającym, 
 
a 
…...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
zwanym dalej Sprzedawcą, reprezentowanym przez: 

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

Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych przez 

ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, rozporządzeń wykonawczych do powyższej ustawy oraz Koncesji 

Sprzedawcy na Obrót Energią Elektryczną. 

§1 

 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż Energii Elektrycznej i bilansowanie handlowe Zamawiającego, dokonywane przez 

Sprzedawcę na rzecz Zamawiającego w czasie obowiązywania Umowy i na warunkach w niej określonych. Realizacja 

przedmiotu Umowy może nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu przez OSD do realizacji Umowy na warunkach wynikających 

z zasad zmiany sprzedawcy określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD). 

2. Zamawiający oświadcza, że: 

a)   ma  zawarte  umowy  o świadczenie  usług dystrybucji  energii  elektrycznej  dla  Punktów  Poboru  Energii  (PPE) 

wyszczególnionych w Załączniku nr 1 z OSD, do sieci którego jest przyłączony, 

b) upoważnia Sprzedawcę do pozyskiwania danych pomiarowo - rozliczeniowych dla PPE, niezbędnych do realizacji 

niniejszej Umowy, 

c) jest nabywcą końcowym energii elektrycznej w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

3.1.   zakupu Energii Elektrycznej w PPE, 

3.2. terminowej zapłaty za zakupioną Energię Elektryczną na warunkach określonych w Umowie, 

3.3. powiadamiania Sprzedawcy o zmianie wielkości zużycia energii elektrycznej w przypadku zmian w sposobie 

wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych w poszczególnych punktach poboru. 

4. Sprzedawca zobowiązuje się do: 

4.1. Sprzedaży Energii Elektrycznej w PPE, 

4.2. Prowadzenie ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń, 

4.3. Sprzedawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla 

energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy. 

4.4. Sprzedawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie 

standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w załączniku nr 1. 

4.5. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej. 

4.6. Wszystkie prawa i obowiązki związane zbilansowaniem handlowym wynikające z niniejszej Umowy, w tym zgłaszanie 

grafików handlowych do OSD, przechodzą na Sprzedawcę. 

4.7. Udostępnianie Zamawiającemu danych pomiarowo - rozliczeniowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej dla 

poszczególnych obiektów Zamawiającego objętych niniejszą umową sprzedaży energii, przekazanych wcześniej przez 

OSD. 

§2 

 

Planowana przez Zamawiającego wielkość dostaw Energii Elektrycznej dla wszystkich PPE, w okresie obowiązywania 

Umowy, wynosi łącznie: 195  MWh. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami 

dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii. 



§3 

 

1. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną dokonywane będą w okresach rozliczeniowych zgodnych z okresem 

odczytowym stosowanym przez OSD na podstawie udostępnionych Sprzedawcy przez OSD zużyć energii elektrycznej 

Zamawiającego, oraz przy zastosowaniu cen i stawek określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 

2. Do cen i stawek określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy zostanie doliczony podatek VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

3. Cena Energii Elektrycznej zużywanej na potrzeby własne określona w Załączniku nr 2 do Umowy zawiera koszty 

pozyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia albo 

uiszczenia opłat zastępczych wynikających z ustawy Prawo energetyczne. 

4. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej określona w fakturze nie odpowiada ilości energii elektrycznej zużytej faktycznie 

przez Zamawiającego, Sprzedawca dokonuje korekty rozliczeń na podstawie skorygowanych zgodnie z IRIESD OSD zużyć 

energii elektrycznej Zamawiającego udostępnionych przez OSD. Korekta obejmuje okres, w którym występowały stwierdzone 

nieprawidłowości. 

5. W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na 

najbliższy okres rozliczeniowy. 

6. Termin płatności faktur VAT oraz faktur VAT korygujących wynosi 30 dni od daty ich dostarczenia. W razie przekroczenia przez 

Zamawiającego terminu płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

8. Za datę realizacji płatności uznaje się dzień zlecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy 

wskazany na fakturze. 

§4 

 

1. Strony odpowiadają wobec siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych, 

z zastrzeżeniem zdania drugiego. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest 

ograniczona do rzeczywistych szkód. 

2. Sprzedawca lub działający w jego imieniu podmiot zobowiązuje się do zapewnienia standardów jakościowych obsługi 

klientów: 

a) przyjmowania zgłoszeń i reklamacji od Zamawiającego, 

b) udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń, 

c) rozpatrywania  wniosków  lub  reklamacji  Zamawiającego  w sprawie  rozliczeń   i  udzielania  odpowiedzi   nie  później  niż 

w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji. 

3. Sprzedawca lub działający w jego imieniu podmiot przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela informacji w zakresie 

stosowania Umowy w formie pisemnej lub ustnej. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie i reklamacje następuje w takiej samej 

firmie, w jakiej została wniesiona. 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w sprzedaży energii elektrycznej spowodowanych: 

a) działaniem siły wyższej albo z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, 

b) awarią w sieci elektroenergetycznej przez czas niezbędny do jej usunięcia oraz w wypadku ograniczeń w dostarczaniu 

energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia, mienia lub środowiska, 

c) prawomocnym orzeczeniem sądu albo decyzją organu władzy lub administracji rządowej (samorządowej), 

d) planowanymi przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej, 

e) wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej lub odłączeniem Odbiorcy od sieci dystrybucyjnej zgodnie z zapisami 

umów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt a, 

f) brakiem świadczenia usług dystrybucji przez OSD. 

 

§5 

 

1. Umowa wchodzi w życie, z dniem 01.04.2020 r., jednakże nie wcześniej, niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze 

zmiany sprzedawcy. 

2. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.03.2021 r.  

3. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów: 

a) Umowa o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD 

b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD 

4. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w terminie uzgodnionym między Zamawiającym a Sprzedawcą. 

5. Strony postanawiają, że możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru 

wskazanych w Załączniku nr 1 i nie stanowi to rozwiązania całej Umowy chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie 

punkty poboru określone w Załączniku nr 1. 

6. Strony ustalają, że zwiększenie bądź zmniejszenie ilości punktów poboru wyszczególnione w Załączniku nr 1 do umowy, 

będzie możliwe poprzez sporządzenie aneksu do umowy. 

 



§6 

 

1. W bieżących kontaktach między Zamawiającym a Sprzedawcą, związanych z realizacją Umowy, Strony reprezentować będą: 

1.1. ze strony Zamawiającego:  

w zakresie realizacji Umowy:  

 

 Imię i Nazwisko Tel. / kom. Fax E-mail 

a)      

1.2. ze strony Sprzedawcy 

w zakresie realizacji Umowy:  

 Imię i Nazwisko Tel. / kom. Fax E-mail 

a)     

 
 
§7 
 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. Zmiany treści zawartej umowy możliwe są jedynie w przypadku:  

- wystąpienie okoliczności zmiany przepisów o podatku od towarów i usług, skutkuje zmniejszeniem/zwiększeniem 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy; kwota zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki podatku VAT (o różnicę pomiędzy 

stawką obowiązującą i zmienioną). 

2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie. Strony ustalają, że w razie 

powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia właściwy będzie Sąd Właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy: 

a) Kodeksu cywilnego, 

b) Ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi,  

 

4. Żadna ze Stron, pod rygorem nieważności, nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, 

w całości lub części bez wcześniejszej, pisemnej zgody drugiej Strony. Zastrzeżenie to nie dotyczy następców prawnych 

Stron. 

 
§8 
 

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

 

 

Podpisy przedstawicieli Stron 

 

 

 

  Sprzedawca      Zamawiający 

 

 

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

 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 2 do UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

 

pomiędzy  

…DOMARO Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim  

a 

 

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

Ceny i stawki [netto] stosowane do rozliczeń sprzedanej energii elektrycznej do Punktów Poboru Energii 
Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy. 

 

GRUPA 

TARYFOWA 

CENA ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  CZYNNEJ 
OPŁATA 

HANDLOWA 
CAŁODOBOWA 

[ zł/MWh ] [zł/PEE/m-c] 

G11   

C11   

 
 

Podpisy przedstawicieli Stron 
 
 

  Sprzedawca      Zamawiający 

 

 

 

 
 …………………………………    …………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


