
  

SIWZ cz. III. 

Istotne postanowienia umowy kompleksowej. 

Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującą 

sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej 

dla zaopatrzenia Centrum Konserwacji Wraków Statków Narodowego Muzeum 

Morskiego w Gdańsku” 

Zawarta umowa może zawierać zapisy kompleksowego wzoru stosowanego przez 

Wykonawcę, który jest zgodny z wymaganiami ENERGA Operator SA oraz uwzględnia 

wszystkie zapisy wynikające z prawa energetycznego i aktów wykonawczych a dotyczące 

umowy kompleksowej. Stosowany przez Wykonawcę wzór umowy kompleksowej należy 

rozszerzyć o istotne postanowienia umowy zawarte w niniejszej części SIWZ w zakresie 

w jakim nie są sprzeczne z Prawem Energetycznym. W przypadku sprzeczności pomiędzy 

zapisami wzoru umowy kompleksowej stosowanym przez Wykonawcę a istotnymi 

postanowieniami umowy kompleksowej zwartymi w niniejszym załączniku zastosowanie 

mają postanowienia umowy kompleksowej objęte przedmiotowym załącznikiem w zakresie 

w jakim nie są sprzeczne z Prawem energetycznym. 

Podstawę do realizacji warunków umowy stanowią : 

1) Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku; 

2) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD; 

3) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE – Operator SA; 

4) Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki; 

5) Ustawa Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  

6) Wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 

Stroną umowy i płatnikiem należności za zużytą energię elektryczną i jej dystrybucję jest 

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. 

Postanowienia ogólne: 

 Strony ustalają, że umowa jest realizowana w formule umowy kompleksowej. 

 Zamawiający posiada tytuł prawny do swobodnego dysponowania obiektem, 

w którym znajduje się punkt poboru energii, 

 Wykonawca  zobowiązuje się do świadczenia usługi kompleksowej obejmującej 

dostawy energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do 

punktu poboru energii wskazanego w cz. II SIWZ, 

 Zamawiający zobowiązuje się do odbioru energii elektrycznej oraz terminowej zapłaty 

Wykonawcy należności związanych ze świadczeniem usługi kompleksowej, 

 Dane techniczne dotyczące punktu poboru energii będą zgodne z danymi zawartymi 

w SIWZ cz. II, 

 Zamawiający upoważnia Wykonawcę do dokonania weryfikacji danych zawartych 

w SIWZ cz. II z danymi OSD i wprowadzenie ich do umów kompleksowych, 

 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu umowy kompleksowej  

w terminie 14 dni od dnia ich weryfikacji z OSD, 

 Zamawiający ma prawo do zmiany grupy taryfowej.  

 Zamawiający ma prawo do zmiany mocy umownej. 

 Zamawiający ma prawo do wglądu do materiałów stanowiących podstawę do 

rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną oraz żądania przeprowadzenia kontroli 

poprawności wskazań urządzeń układu pomiarowo-rozliczeniowego energii 

elektrycznej. 



  

Warunki techniczne realizacji Umowy 

 Sprzedawca odpowiada za działania OSD jak za swoje. 

 OSD zobowiązuje się do dostarczania energii zgodnie z parametrami jakościowymi 

energii określonymi w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń w przepisach 

powszechnie obowiązujących.  

 Parametry jakościowe energii w przypadku sieci funkcjonującej bez zakłóceń 

obowiązujące w dniu zawierania Umowy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki 

z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego wydane na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.  

 Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 

bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej zużywanej w punktach poboru 

energii wskazanych w SIWZ cz. II. 

 Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez 

Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej 

określonej w SIWZ cz. II. 

 Koszty wynikające z bilansowania handlowego uwzględnione są w cenie energii 

elektrycznej. 

 Wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym, w tym 

zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę. 

Rozliczenia i warunki płatności 

 Rozliczenia odbywać się będą na podstawie wskazań układów pomiarowo-

rozliczeniowych w okresach zgodnych z OSD, 

 Wykonawca za świadczoną usługę kompleksową wystawi Zamawiającemu fakturę, 

którą dostarczy na adres wskazany w SIWZ cz. II. 

 Rozliczenia z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie 

ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, 

 Rozliczenia z tytułu świadczenia usług dystrybucyjnych będą dokonywane na 

podstawie cen zawartych w aktualnie obowiązującej Taryfie ENERGA Operator SA 

zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

 Należności wynikające z faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę są płatne 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia faktury VAT  

 Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

 Za przekroczenie terminów płatności określonych w umowie, Wykonawcy przysługuje 

prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej w stosunku do Zamawiającego 

pozostającego w zwłoce. 

 Jakiekolwiek wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być 

przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 Cena sprzedaży energii elektrycznej będzie niezmienna przez okres trwania umowy. 

Czas obowiązywania Umowy i warunki i koszty jej rozwiązania 

 Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 i zostaje zawarta na czas określony do 

31.12.2019 r. 

Standardy jakości obsługi 

 Standardy jakości obsługi klienta zostały określone w obowiązujących przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie Prawa energetycznego. 

 W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu 

przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 



  

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną  oraz 

innych obowiązujących aktach prawnych. 

Warunki zmiany umowy 

 Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się zmiany umowy 

w następującym zakresie: 

a) miejsca dostawy, 

b) zmiana warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  

c) ilości dostaw  w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, przy 

zachowaniu jednostkowej ceny netto za 1 Mwh energii elektrycznej 

d) terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od 

stron umowy, 

e) ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, podatku akcyzowego lub zmiany 

innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie  wprowadzającym 

dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów 

dotyczących efektywności energetycznej, jeśli skutkować to będzie z mocy ustawy 

obciążeniem Zamawiającego kosztami z tego tytułu, 

f) wskutek obniżenia cen energii na rynku dopuszcza się negocjacje ceny energii, 

g) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 

h) zmiany parametrów technicznych przedmiotu Umowy, jeśli przyczyni się to do 

poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia 

kosztów realizacji zamówienia 

i) zaistnienia niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy, 

j) osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot 

umowy. 

k) zaistnienia sytuacji polegającej na przyłączeniu instalacji fotowoltaicznej 

zlokalizowanej w obiekcie Zamawiającego do sieci elektroenergetycznej OSD w 

celu podjęcia przez Zamawiającego działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

1. O zmianach wynikających ze zmiany prawa i zmiany zatwierdzonej taryfy OSD 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem. 

2. Wszelkie inne zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy strony będą dążyły do 

jego polubownego załatwienia a w przypadku braku porozumienia na drodze sądowej 

przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 



  

Załącznik do umowy sprzedaży energii elektrycznej, o którym mowa w SIWZ 

 

 

Gdańsk, dnia ........................ 

 

ZP/………./PN/201/ 

 

Projekt PEŁNOMOCNICTWA 

 

 

Narodowe Muzeum Morskim w Gdańsku, z siedzibą 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13, 

działającym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 14/92, Regon 000635075, NIP 583-12-81-033, 

reprezentowanym przez: 

Jerzego Litwina             -          Dyrektora 

Mirosławę Bednarz   -          Głównego Księgowego  

zwanym dalej  „Zamawiającym” 

udziela pełnomocnictwa w związku z przedmiotowym zamówieniem zgodnie z warunkami 

SIWZ (Rodz. I Opis przedmiotu zamówieni) Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 

Ustawy Pzp: 

.................................................................................................................... ......................... 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

.................................................................................................................... ......................... 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w ............................ , Wydział ............................... 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .............................../ 

posiadającym REGON: ........................... i NIP:....................  , reprezentowanym 

przez:....................................................... 

   

albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG ) 

Imię i nazwisko  …………..……………………………………………….., działającym pod firmą 

……………………………………………………., z siedzibą w   .……………………….. przy ulicy 

…………………………..……………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, NIP ………………………….., REGON …………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

Pełnomocnictwo ma charakter szczególny i dotyczy  dokonania niżej wymienionych 

czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej: 

1.  powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy 

sprzedaży energii elektrycznej, oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży 

energii elektrycznej. 

2. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowej) lub 

złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i 

świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowej) w trybie zgodnego 

porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej, 

3. w przypadku zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej - zawarcia umowy o 

świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego w tym do upoważnienia wskazanego Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Mocodawcy umowy rezerwowej sprzedaży 



  

energii elektrycznej na warunkach określonych we wzorze umowy o świadczenie 

usług dystrybucji zamieszczonym na stronie internetowej wskazanego Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego na wypadek zaprzestania dostarczania tej energii przez 

sprzedawcę wybranego przez Mocodawcę (przy czym poprzez zawarcie umowy o 

świadczenie usług dystrybucji rozumieć należy także złożenie oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji ze 

wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego) na warunkach wynikających z: 

a) wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczonego na stronie 

internetowej wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego; 

b) obowiązującej taryfy wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego; 

c) dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług 

dystrybucji, w zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji, 

grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego - o ile postanowienia dotychczasowej 

umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji w tym 

zakresie nie są sprzeczne z postanowienia taryfy Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego oraz wzorem umowy, o którym mowa w pkt a) powyżej; z 

możliwością zmiany grupy taryfowej lub mocy umownej. 

Wskazany Operator Systemu Dystrybucyjnego będzie wówczas upoważniony do 

udzielania dalszego upoważnienia w tym zakresie swoim pracownikom i innym 

osobom, które łączy z nim stosunek prawny. 

4. uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, 

dacie zawarcia, terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas 

obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług 

dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia Pełnomocnika do udzielania substytucji swoim 

pracownikom w zakresie spraw wynikających z niniejszego pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo jest ważne w okresie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej. 


