
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych z usługą 

kompleksową sprzedaży i dystrybucji przez Wykonawcę i zakupem przez Zamawiającego 

energii elektrycznej w łącznej ilości dla zamówienia podstawowego: 4 777,60 MWh do punktów 

poboru energii, zwanych dalej PPE, wymienionych w załączniku nr 1. Wolumen został 

wyliczony na podstawie szacunkowego i prognozowanego zużycia energii. 

 

2. Zamawiający oświadcza, że:  

1) jest odbiorcą końcowym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne,  

2) zakupiona energia zostanie w całości wykorzystana na użytek własny Zamawiającego, 

3) jest odbiorcą uprawnionym w rozumieniu art. 2 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 października 

2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii 

elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243). 

  

3. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 r. i 

obejmować będzie PPE wymienione w Załączniku nr 1.  

 

4. Rozpoczęcie  dostaw Energii do poszczególnych PPE opisanych w Załączniku nr 1 do umowy 

nastąpi nie wcześniej niż po : 

1) dokonaniu skutecznej zmiany  sprzedawcy, 

2) wygaśnięciu lub skutecznym wypowiedzeniu aktualnie obowiązujących umów 

sprzedaży energii elektrycznej lub umów na usługę kompleksową. 

 

5. Niniejsza Umowa reguluje zasady sprzedaży energii elektrycznej na rzecz zamawiającego 

niebędącego gospodarstwem domowym. 

 

6. Energia elektryczna będzie sprzedawana według indeksu cenowego TGe24 - bazowego indeksu 

dla kontraktów na Rynku Dnia Następnego udostępnianych przez Towarową Giełdę Energii 

S.A. jako średnia arytmetyczna z indeksów Tge24 za dany miesiąc zawierający się w okresie 

sprzedaży. 

 

7. Cena energii elektrycznej będzie kalkulowana w następujący sposób: 

 

 

𝐂𝐊 = 𝐖𝐛𝐘 × 𝐂𝐑𝐃𝐍 +  𝐊 + PM + A 

gdzie: 

CK – Cena netto sprzedaży energii elektrycznej [zł/MWh]; 

CRDN – indeks Tge 24 za dany miesiąc [zł/MWh]; 

CRDN = 
∑ TGe24i

n
i=1  

n
 

WbY - współczynnik dostosowujący produkt do profilu zużycia Klienta;  



WbY = ......; 

Tge24i – indeks Tge24 w dniu i, danego miesiąca rozliczeniowego m [TGe24 – 

średnia arytmetyczna z cen godzinowych danej doby dostawy (od 00:00 do 

24:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30]. W przypadku 

gdy indeks giełdowy  Tge24 który został użyty do rozliczeń przestanie być 

wyznaczany i publikowany przez Towarową Giełdę Energii S.A., do rozliczeń 

zostanie zastosowana średnia arytmetyczna z cen godzinowych danej doby 

dostawy (od 00:00 do 24:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 

10:30], [zł/MWh];  

K – zmienność grafiku, bilansowanie handlowe, opłaty transakcyjne, koszty 

finansowe i marża Wykonawcy,  

K  =  …… [zł/MWh]; 

A  –   podatek akcyzowy zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym; 

PM – koszt zakupu Praw Majątkowych,  

PM = …… [zł/MWh]; 

n – liczba dni w danym  miesiącu rozliczeniowym m. 

 

8. Cena energii nie może przekroczyć ceny maksymalnej, o której mowa w ustawy z dnia 27 

października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen 

energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 

2243). 

 

9. Suma wszystkich należności Wykonawcy przysługujących mu z tytułu niniejszej Umowy nie 

może przekroczyć kwoty 4 495 912,70 zł netto plus podatek VAT.  

 

10. Opłaty handlowe z tytułu obsługi handlowej związanej z dostarczaniem energii naliczane są od 

każdego PPE za każdy miesiąc obowiązywania Umowy. Opłata handlowa  płatna jest wraz z 

należnością za dany miesiąc objętą fakturą Wykonawcy. Stawka opłaty handlowej: 

 

 

 

 

 

 

 

Stawki Opłaty Handlowej   

Grupa taryfowa Stawka Opłaty Handlowej [zł/m-c] 

… 0,00 

…. 0,00 



11. Cena sprzedaży energii elektrycznej i stawki opłaty handlowej nie zawierają opłat z tytułu 

dystrybucji energii elektrycznej.  

 

12. Stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej określa Taryfa OSD. 

 

13. Zamawiający ma  prawo do dowolnych zmian ilości PPE w tym PPE prosumenckich w obrębie 

grup taryfowych objętych Umową. 

 

14. W przypadku nowododanych PPE w tym PPE prosumenckich oraz dla PPE ze zmienionymi 

grupami taryfowymi cena za 1 MWh energii elektrycznej nie ulegnie zmianie i będzie równa 

cenie jednostkowej określonej w Umowie. 

 

15. Wykonawca dokonuje rozliczenia na podstawie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego 

dokonującego pomiaru ilości energii elektrycznej, wprowadzanej i pobranej z sieci, w punkcie 

poboru energii Prosumenta. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Prosumentem są prowadzone 

na podstawie ilości energii elektrycznej sumarycznie zbilansowanej w każdej godzinie. OSD 

udostępnia Wykonawcy dane obejmujące ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z 

sieci OSD.  

 

16. Wykonawca dokonuje rozliczeń ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci OSD wobec 

ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez 

Prosumenta na podstawie art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1378). 

 

17. Do Cen lub stawek opłat należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

18. Należności na rzecz Wykonawcy są płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury. 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę nie później niż 14 dni przed terminem płatności. 

 

19. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Posiadanie umów dystrybucyjnych,  

2) złożenie w OSD w imieniu własnym i Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu umowy na 

sprzedaż energii elektrycznej na warunkach wskazanych przez Zamawiającego (z 

uwzględnieniem wnioskowanej grupy taryfowej i mocy umownej), 

3) reprezentowanie  Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy i 

dokonywanie niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu doprowadzenia do 

dokonania takiej zmiany,  

4) terminowe dokonanie zgłoszenia umowy do OSD oraz w sposób rzetelny reprezentowanie 

Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy w sytuacji, gdy powyższe jest konieczne i w 

przypadku udzielenia przez Zamawiającego pełnomocnictwa do podejmowania działań w 

tym zakresie, 

5)    sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 

niniejszej umowy, 

6)    udostępnienia nieodpłatnie informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych energii 

elektrycznej pobranej przez Zamawiającego dla poszczególnych PPE otrzymanych od 

OSD, 



7)    pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe w zakresie 

sprzedaży energii elektrycznej w ramach niniejszej umowy. Koszty wynikające z dokonania 

bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej w ofercie Wykonawcy. Tym 

samym Wykonawca oświadcza, że zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i 

obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym, 

8)    zapewnienie standardów jakościowych obsługi odbiorców, 

9)    przyjmowanie od Zamawiającego i rozpatrywanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących 

rozliczeń sprzedawanej energii elektrycznej na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

10) złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej 

(sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, 

umowy dystrybucyjnej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy kompleksowej 

(sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, 

umowy dystrybucyjnej w trybie zgodnego porozumienia stron dla PPE zawartych w 

załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z harmonogramem wypowiadania umów. 

11) reprezentowanie Zamawiającego przed OSD w sprawach związanych z zawarciem umowy 

o świadczenie usług dystrybucji dla nowego przyłączenia. 
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