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Załącznik nr 4 do SWZ - wersja ujednolicona z dnia 15.02.2022 r. 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

Dotyczy: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 132-139  ustawy Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej, wyrażoną 
w złotych równowartość kwoty 215 000 Euro pn.: Dostawa energii elektrycznej. Znak sprawy: 
DEF.ZP.2401.1.JM.2022 

Zamawiający 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://muzeum-wilanow.ezamawiajacy.pl  

Treść postanowień 

1. Dostawa  energii elektrycznej na  potrzeby  Muzeum Pałacu Króla  Jana III  w Wilanowie reguluje  
Ustawa  Prawo  energetyczne z  dnia 10 kwietnia 1997 r. (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 716, 868, 
1093, 1505, 1642,1873, z 2021 r. poz. 2269, 2271, 2376, 2490 z 2022 r. poz. 1) 

2. Energia elektryczna będzie dostarczana do Zamawiającego nie wcześniej niż przed 01.05.2022 r 
po uprzedniej pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy przez okres 12 
miesięcy  

3. Energia elektryczna zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że 
Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo 
Energetyczne. 

4. Energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej netto, 
jednakowej dla wszystkich punktów poboru i wszystkich grup taryfowych, określonej w ofercie 
Wykonawcy, do której zostanie doliczony podatek Vat wg. obowiązującej stawki. 

5. Cena wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostanie niezmienna przez cały 
czas obowiązywania umowy z zastrzeżeniem zapisów ust. 21 niniejszych projektowanych 
postanowień umowy. 

6. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia, mocy umownej oraz grup taryfowych dystrybucyjnych 
czy nazwy punktu poboru energii nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 
Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg ceny określonej w ofercie 
Wykonawcy. 

7. Należność za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako 
iloczyn ilości sprzedanej ilości energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń 
pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej 
energii elektrycznej, określonej w umowie. Wyliczona  należność zawiera  podatek VAT według  
obowiązującej  stawki. 

8. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i 
z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego 
układu pomiarowo – rozliczeniowego. 

9. Sprzedawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego 
z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne 
podmioty. 
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10. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej 
energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD.  

11. Dla każdego okresu rozliczeniowego wystawiona będzie jedna faktura zawierająca załącznik z 
rozliczeniem poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej. Do każdej faktury 
Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii elektrycznej pobranej przez 
Zamawiającego, chyba że dane znajdą się na fakturze. 

12. Termin płatności faktur 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego . 

13. Nie przewiduje się rozliczeń na podstawie faktur zaliczkowych. 

14. Sprzedawca zobowiązuje się do złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu 
umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 

15. Sprzedawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 
handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umowy. 

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

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

18. Dla  realizacji Umowy w zakresie każdego  punktu poboru  konieczne jest jednoczesne  
obowiązywanie umów o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD 
- Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Sprzedawcą a OSD. 

19. Możliwe jest zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej dla niektórych punktów poboru i nie 
stanowi to o wstrzymaniu sprzedaży energii elektrycznej dla pozostałych punktów, chyba, że 
przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru. 

20. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

21. Dopuszcza się dokonanie zmian w umowie w zakresie: 

1) zmiany ilości i/lub nazw punktów poboru energii elektrycznej,  

2) zmiany taryf rozliczeniowych dystrybucyjnych oraz mocy umownych punktów poboru energii. 
W przypadku zmiany taryfy rozliczeniowej dystrybucyjnej w danym punkcie poboru energii 
elektrycznej w trakcie obowiązywania umowy, dotychczasowa cena jednostkowa energii 
elektrycznej dla tego punktu nie ulegnie zmianie. 

3) zmiany stawki podatku akcyzowego obowiązującego Sprzedawcę, w przypadku nowelizacji 
przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku akcyzowego, ceny energii elektrycznej zostają 
powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia 
ich wejścia w życie, 2) ust. 21 pkt.  

4) zmiany podatku VAT, w przypadku nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku 
VAT, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków 
nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, 

5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na cenę lub 
realizację przedmiotu zamówienia.  

22. W przypadku niedotrzymania  warunków  umowy w  zakresie zachowania  standardów jakości 
oraz parametrów jakości  energii elektrycznej, Zamawiającemu przysługuje prawo  bonifikaty  
według  stawek określonych w  Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w 
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sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną (Dz.U. 2019 poz. 503  z późn. zm.) lub  w każdym akcie  prawnym  dotyczącym 
jakościowych standardów obsługi ) 

23. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, podpisanego 
przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 

24. W zakresie nie uregulowanym umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 
energetyczne wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi, oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

25. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy, Strony rozstrzygać będą w 
drodze negocjacji, a w przypadku niemożności porozumienia rozstrzygać będzie sąd miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

26. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych 
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa 
gazowego.  

27. Istotne postanowienia umowy Zamawiający  przekazuje  Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym  
postępowaniu  do  uwzględnienia  w  umowie. 
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