
 

 

Załącznik nr 6 
 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
 
w przetargu nieograniczonym na: 
 
„Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. z podziałem na 2 części” 
 
Nr sprawy: 1/09/2020/PZP 

 
1. Istotne postanowienia, które muszą zostać uwzględnione w treści umowy – identyczne dla obu części: 

1) rozliczenia należności za sprzedaną energię elektryczną będzie następować raz w miesiącu po 
udostępnieniu przez OSD danych pomiarowych, na podstawie ceny jednostkowej MWh określonej 
w ofercie Wykonawcy oraz ilości zużytej przez Zamawiającego energii elektrycznej, 

2) cena jednostkowa MWh określona w ofercie Wykonawcy nie może ulegać zwiększeniu, 
z zastrzeżeniem pkt 2 ppkt. 1) istotnych postanowień umowy, 

3) umowa zawarta zostaje na czas określony do dnia 31.12.2021 r., przy czym rozpoczęcie sprzedaży 
energii elektrycznej nastąpi dnia 01.03.2021 r. Zmawiający wymaga aby umowa została zawarta bez 
możliwości jej automatycznego przedłużenia w przypadku upływu okresu, na który została zawarta. 
Wszelkie odmienne postanowienia zawarte w Umowie lub Ogólnych Warunkach Umownych nie będą 
obowiązywać.  

4) Termin płatności faktur wynosi nie mniej niż 21 dni od daty ich wystawienia. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy na zasadach 
określonych w art. 144 ustawy PZP oraz art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w szczególności następujących 
przypadkach: 

1) dostosowanie postanowień umowy do obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie zmiany 
stawki podatku VAT i podatku akcyzowego, w tym w zakresie zmiany ceny jednostkowej MWh 
w stosunku do określonej w ofercie Wykonawcy, 

2) przedłużenie okresu obowiązywania umowy przez okres niezbędny do wyłonienia sprzedawcy energii 
elektrycznej, nie dłuższy niż 2 miesiące – w razie przedłużającego się trwania procedur zmierzających 
do wyłonienia sprzedawcy energii elektrycznej na kolejne okresy; 

3) obniżenie ceny jednostkowej MWh w stosunku do określonej w ofercie Wykonawcy – w szczególności 
w razie zmiany taryfy Wykonawcy lub w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę warunków 
promocyjnych. 


