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Załącznik nr 2 do SWZS 

Sygnatura postępowania WZWKGKiM/102/2023 

 

Istotne postanowienia, które powinny zostać wprowadzone do umowy 

 

I. Postanowienia ogólne, przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą energii 

elektrycznej na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej sp. z o.o., zgodnie z wykazem punktów odbioru określonych w Załączniku nr 1 do 

umowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst 

jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1385) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Umowa nie 

obejmuje dystrybucji energii elektrycznej, przyłączenia i opomiarowania, wchodzących w zakres 

odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji, zawartej przez Odbiorcę z Operatorem Sieci 

Dystrybucyjnej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do SWZS stanowiący jej integralną część. 

Umowę należy wykonać zgodnie z SWZS na warunkach opisanych poniżej. 

 

II. Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej 

 

1. Sprzedawca (Wykonawca) zobowiązuje się do sprzedaży, a Odbiorca (Zamawiający) zobowiązuje się do 

zakupu energii elektrycznej dla punktów odbioru określonych w Załączniku nr 1 do umowy na potrzeby 

Odbiorcy. 

2. Planowane sumaryczne zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru określonych 

w Załączniku nr 1 do umowy szacuje się w wysokości 1920 MWh, jednak ilość dostarczonej energii może 

ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu (+/- 15%). Minimalna realizacja przedmiotu zamówienia wyniesie 

85 % ogólnego zapotrzebowania. Dopuszcza się zwiększenie wolumenu w jednych grupach taryfowych 

kosztem zmniejszenia go w innych. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym, a faktycznym, 

Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości 

faktycznie zużytej energii w ramach dopuszczalnego odchylenia. 

3. W przypadku uruchomienia innych obiektów nie planowanych obecnie (punktów poboru) albo likwidacji 

istniejących obiektów (punktów poboru), Umowa dostawy energii elektrycznej będzie ulegała zmianie, 

przy zastosowaniu cen ofertowych. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe 

jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZS oraz wycenione w Formularzu 

Ofertowym Wykonawcy. 

4. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów odbioru 

wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy określana jest w Umowie o świadczenie usług dystrybucji 

zawartej pomiędzy Odbiorcą a OSD. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej umowy.  

6. Koszty wynikające z dokonania bilansowania, o którym mowa w ust. 5 powyżej uwzględnione są  

w cenie energii elektrycznej określonej w rozdziale III ust. 1. 

7. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy 

końcowego, co oznacza że Odbiorca nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy 

Prawo energetyczne. 

8. W ramach niniejszej umowy Sprzedawca zobowiązany jest do rozwiązania w imieniu Odbiorcy 

dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej do punktów odbioru wymienionych  

w załączniku nr 1 oraz zawarcia w imieniu Odbiorcy stosownej umowy z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego. 
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III. Zasady rozliczeń 

 

1. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej netto 

określonych w ofercie, które wynoszą:   

a) w strefie – szczyt przedpołudniowy (dla grupy taryfowej B23)  – ................... zł/MWh 

b) w strefie – szczyt popołudniowy (dla grupy taryfowej B23)   – ................... zł/MWh 

c) w strefie – pozostałe godziny doby (dla grupy taryfowej B23) – ................... zł/MWh 

d) w strefie dziennej (dla grupy taryfowej C22B)    – ................... zł/MWh 

e) strefie nocnej (dla grupy taryfowej C22B)     – ................... zł/MWh 

f) w strefie szczytowej (dla grupy taryfowej C12A)   – ................... zł/MWh 

g) w strefie pozaszczytowej (dla grupy taryfowej C12A)  – ................... zł/MWh 

h) przy rozliczeniu całodobowym (dla grupy taryfowej C11)  – ................... zł/MWh 

Sprzedawca ma prawo naliczyć opłatę handlową dla poszczególnych punktów odbioru w wysokości: 

- dla każdego punktu odbioru w grupie taryfowej B23 ……….. zł (netto) /miesiąc 

- dla każdego punktu odbioru w grupie taryfowej C22B ……….. zł (netto) /miesiąc 

- dla każdego punktu odbioru w grupie taryfowej C12A ……….. zł (netto) /miesiąc 

- dla każdego punktu odbioru w grupie taryfowej C11 ……….. zł (netto) /miesiąc 

 

2. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 pozostają niezmienne w okresie sprzedaży z wyjątkiem przypadków 

określonych w punkcie 3. 

3.  W przypadku zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie podatku akcyzowego lub 

wprowadzających nowe obowiązki podatkowe, cena energii elektrycznej może ulec zmianie od dnia 

obowiązywania nowych lub zmienionych przepisów. 

4. Ceny energii elektrycznej i stawki opłaty handlowej nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.     

W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo–rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii 

odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego. 

6. Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez 

Sprzedawcę. 

7. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego niezwłocznie po otrzymaniu  

przez Sprzedawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

 

IV. Płatności 

 

1. Zapłata następować będzie po zakończeniu okresu rozliczeniowego, na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty wystawienia.   

2. Osoba wyznaczona do kontaktu ze Sprzedawcą w celu realizacji niniejszej umowy – Marek Bałazy nr tel. 

32 706 52 70. 

 

V. Obowiązywanie umowy. 

 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.  

 

VI. Zmiana umowy 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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VII. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1385) 

oraz inne właściwe przepisy. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest Załącznik nr 1 do umowy (Wykaz obiektów - punktów odbioru, 

do których należy dostarczyć energię elektryczną) oraz Załącznik Nr 1 do SWZS – Opis przedmiotu 

zamówienia. 
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                                                                                 Załącznik nr 1 do umowy z dnia ………………… 

 

 

Wykaz obiektów (punktów odbioru), do których należy dostarczyć energię elektryczną 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 
Obiekt 

(punkt odbioru) 
Taryfa 

Moc 

umowna 

(kW) 

Grupa 

przyłączeniowa 

Numer punktu odbioru 

(PPE) 

1 Ujęcie Pompka Kolejowa przył. nr 1 B23 110 III 590322427600000325 

2 Oczyszczalnia Ścieków Wolbrom B23 240 III 590322427600602734 

3 Pompownia wody Dłużec C22b 50 IV 590322427600000349 

4 Ujęcie wody Chełm C22b 50 IV 590322427600000356 

5 Ujęcie wody Poręba Dzierżna C22b 50 IV 590322427600000363 

6 Ujęcie wody Kapkazy (Lgota Wielka) C12a 40 IV 590322427900273894 

7 Ujęcie wody Podlesice II C11 16 V 590322427900375260 

8 Ujęcie wody Chrząstowice C12a 40 V 590322427900273849 

9 Ujęcie wody Domaniewice C11 21 V 590322427900358249 

10 Przepomp. Ściek. Łokietka (Wolbrom) C11 10 V 590322427900224889 

11 Hydrofornia Łobzów kol. Kąpielska C11 16 V 590322427900101159 

12 Hydrofornia Kąpiele Wielkie -Syber C11 16 V 590322427900474338 

13 Hydrofornia Kąpiołki C11 16 V 590322427900254947 

14 Pompownia ul. Boczna 17 (Wolbrom) C11 21 V 590322427900320284 

15 Hydrofornia ul. Ordona (Wolbrom) C11 16 V 590322427900474369 

16 Ujęcie wody Zarzecze C11 21 V 590322427900254930 

17 Przepompownia ściek. Grabie (Chełm) C12a 14 V 590322427900350007 

18 Hydrofornia Strzegowa C11 16 V 590322427900039865 

19 Hydrofornia Drzewie (Jeżówka) C11 16 V 590322427900273832 

20 Hydrofornia ul. Leśna (Wolbrom) C11 40 V 590322427900039957 

21 Oczyszczalnia ścieków Jeżówka C11 16 V 590322427900063037 

22 Budynek Adm. ul. Targowa (Wolbrom) C11 14 V 590322427900129283 


