Załącznik C do OPZ – zmieniony 26.10.2017

Wytyczne do umowy sprzedaży energii elektrycznej:
1. Postanowienia ogólne:
• Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu energii elektrycznej
oraz zapewnienia bilansowania handlowego Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązuje
się do zakupu i odbioru energii elektrycznej w miejscach dostarczania zgodnie
z załącznikiem nr A i B do SIWZ,
• Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie prawa i obowiązki dotyczące świadczenia usług
dystrybucji na rzecz Zamawiającego oraz warunki świadczenia tych usług do punktów
poboru określają umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej, zawarte
pomiędzy Zamawiającym a właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
wskazanym w załączniku nr A i B do SIWZ (wg stanu obowiązującego na dzień ogłoszenia
przetargu).
2. Oświadczenia i zobowiązania Stron:
• Zamawiający oświadcza, że:
 ma zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji, aktualne na dzień planowanej daty
rozpoczęcia sprzedaży na podstawie umowy, dla punktów poboru określonych
w załączniku nr A i B poz. 1-4 do SIWZ i upoważnia Sprzedawcę, na warunkach
wynikających z udzielonego pełnomocnictwa, do zawarcia w jego imieniu umowy
o świadczenie usług dystrybucji dla punktów poboru określonych w załączniku nr B poz.
5 i 6 do OPZ,
 układy pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane na punktach poboru będą spełnić
postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD na dzień
zgłoszenia umowy przez Sprzedawcę do OSD,
 upoważnia Sprzedawcę do pozyskania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów
pomiaru niezbędnych do realizacji umowy.
• Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Sprzedawcy wskazanych przez Sprzedawcę
danych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej oraz udzielenia pełnomocnictwa do jej przeprowadzenia,
• Sprzedawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na Obrót Energią Elektryczną,
• Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia OSD o zawarciu umowy,
• Sprzedawca zobowiązuje się do przeprowadzenia, na podstawie udzielonego przez
Zamawiającego pełnomocnictwa oraz przekazanych przez Zamawiającego danych,
procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Sprzedawca wskaże Zamawiającemu
dane konieczne do przeprowadzenia tej procedury,
• Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzenia usługi bilansowania handlowego
Zamawiającego i ponoszenia kosztów tego bilansowania.
3. Zasady rozliczeń:
• rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą w okresach rozliczeniowych
zgodnych z okresem odczytowym stosowanym przez OSD w oparciu o faktury wystawiane
na podstawie danych pomiarowych przekazanych Sprzedawcy przez OSD,
• należność będzie płatna przelewem w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury
lub faktury korygującej, nie wcześniej niż 10 dni od daty jej doręczenia, na rachunek
bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze lub fakturze korygującej,
• Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich
(PLN).

4. Okres obowiązywania umowy:
• umowa wchodzi w życie z dniem 2018-01-01 i po pozytywnie przeprowadzonej procedurze
zmiany sprzedawcy,
• umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 2018-12-31,
• każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego. Strony postanawiają, że rozwiązanie umowy dla jednego/kilku/
kilkunastu/kilkudziesięciu punktów poboru nie stanowi rozwiązania całej umowy,
chyba że przedmiotem rozwiązania umowy są wszystkie punkty poboru.
• Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści, na podstawie, której dokonano wyboru Sprzedawcy, w przypadku wystąpienia, co
najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia:
- Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za
wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku
akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z
obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez
konieczności sporządzenia aneksu do umowy, o czym Zamawiający zostanie
poinformowany na piśmie.
 zmniejszenie/zwiększenie ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr A
lub B do SIWZ, możliwość zmiany mocy oraz grupy taryfowej,
 wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi
okolicznościami: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy; zmiana
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; zmiany danych
teleadresowych, zmiana osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego
i Sprzedawcy,
 gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,
zgodnie z SIWZ.
5. Rozpoczęcie sprzedaży energii do punktu poboru nie objętego załącznikiem nr A lub B
do SIWZ będzie dokonywane na podstawie aneksu do umowy.

