OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA - dla Projektu „TANIA ENERGIA”
(OWZ)
Cykl zakupowy
Projektu

Prawa i obowiązki
Stron

Bieżący cykl zakupowy energii elektrycznej trawa w okresie od dnia 01.07.2018 r.
do dnia 30.06.2019 r.
1. MPGK Krosno Sp. z o.o. jako pełnomocnik Odbiorców biorących udział
w Projekcie oferuje:
 stałość cen netto zakupu energii elektrycznej w każdym cyklu zakupowym,
 wybór sprzedawcy energii elektrycznej, który zaoferował najkorzystniejszą
ofertę, kontynuację projektu w przyszłych latach w celu zapewnienia ciągłość
zakupu energii elektrycznej,
 kompleksową obsługę w zakresie rozdzielenia dotychczasowej umowy
kompleksowej w przedmiocie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia
usług przesyłowych, na dwie niezależne umowy - sprzedaży energii
elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych energii elektrycznej,
 koordynację wszelkich działań związanych z projektem, w tym
w szczególności: zawarcie umowy z wyłonionym sprzedawcą energii
elektrycznej, zgłoszenie operatorowi sieci dystrybucyjnej zmiany sprzedawcy
energii elektrycznej oraz wszystkich niezbędnych działań koniecznych
z procesem zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
2. Odbiorca energii elektrycznej zobowiązuje się m.in. do:
 udzielenia pełnomocnictwa MPGK Krosno Sp. z o.o. wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Zamówienia (OWZ),
 odbierania energii elektrycznej,
 terminowej zapłaty należności,
 aktualizacji wszystkich danych dotyczących Odbiorcy jak i wskazanego
punktu poboru,
 zgłaszania ewentualnych reklamacji w zakresie wystawionych przez
Sprzedawcę faktur VAT oraz sposobu rozliczania dostarczonej energii
elektrycznej bezpośrednio do wyłonionego Sprzedawcy energii elektrycznej.
3. Sprzedawca energii elektrycznej zobowiązany jest m.in. do :
 utrzymania stałości cen przez cały okres trwania zawartej umowy,
 zapewnienia bilansowania handlowego,
 niezwłocznego rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych.

Uczestnicy Projektu, tj. osoby oraz podmioty, które zadeklarują chęć udziału
w Projekcie w celu zrefundowania poniesionych przez MPGK Krosno Sp. z o.o.
kosztów przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej
zobowiązane będą do wniesienia
 jednorazowej opłaty manipulacyjnej uiszczanej przy pierwszej rejestracji
Opłaty za
przystąpienie do
za przystąpienie do Grupy w wysokości:
Projektu
- 10 zł brutto od osób fizycznych z „e-dostępem” (tzn. korzystających
i uczestnictwo w nim
z kontaktu za pomocą poczty e-mail lub za pomocą poczty e-mail i
sms),
- 10 zł netto za każdy punkt poboru z zastrzeżeniem, że maksymalna
kwota wynosi nie więcej niż 100 zł netto od osób fizycznych
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prowadzących
działalność
gospodarczą
oraz
podmiotów
gospodarczych,
Powyższa opłata wnoszona jest po złożeniu w Biurze Obsługi Klienta MPGK
w Krośnie Sp. z o.o. pisemnej deklaracji przystąpienia do Grupy – Załącznik
nr 1. Opłata manipulacyjna płatna będzie w kasie MPGK Krosno Sp. z o.o. na
podstawie wystawionej faktury VAT lub przelewem na konto wskazane na
fakturze.
 opłaty administracyjnej za obsługę Grupy zakupowej uiszczaną na koniec
miesiąca lutego w każdym roku w wysokości 10 zł netto za każdy punkt
poboru z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota wynosi nie więcej niż 100
zł netto od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz
podmiotów gospodarczych.
Osoby fizyczne zwolnione są z uiszczania opłaty administracyjnej.
Brak wpłaty w określonym terminie powoduje:
 Zakończenie dotychczasowej współpracy, a w konsekwencji usuniecie z
listy Członków Grupy Zakupowej,
 po zakończeniu obowiązywania zawartej umowy w ramach Grupy
zakupowej konieczność samodzielnego zawarcia umowy sprzedaż energii
elektrycznej z dowolnym sprzedawcą.
Powyższa opłata będzie płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia przez
MPGK Krosno Sp. z o.o. faktury VAT.
O konieczności uregulowania opłaty administracyjnej, jej wysokości i terminie
płatności MPGK Krosno Sp. z o.o. powiadomi dodatkowo Członków Grupy
zakupowej, którzy korzystają z „e-dostępu” za pomocą e-mail bądź wiadomości
„sms”.
Opłaty, o których mowa powyżej, w razie wystąpienia z Grupy nie podlegają
zwrotowi.

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru nowego Sprzedawcy energii
elektrycznej zostaną zawarte odrębnie dwie umowy:
1)

Umowa na usługę dystrybucji energii elektrycznej

Właściwe OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) zawrze odrębne (na każdy
punkt poboru PPE) umowy na usługę dystrybucji energii elektrycznej z każdym
Członkiem Grupy Zakupowej zgodnie z przekazanymi danymi.
Zawarte Umowy
w wyniku
realizowanego
Projektu

Umowy na dystrybucję będą zawarte na czas nieokreślony, nie podlegają
negocjacji cenowej z powodu monopolu naturalnego właściciela infrastruktury
dystrybucyjnej. Na naszym terenie właściwym OSD jest PGE Dystrybucja SA.
Umowy będą zawierane na warunkach taryfowych zatwierdzanych przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.
Okres rozliczeniowy - Zgodny z dotychczasowym okresem rozliczeniowym
zadeklarowanym indywidualnie przez każdego Członka Grupy Zakupowej
w obowiązującej umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych.
2) Umowa na zakup energii elektrycznej.
W ramach realizowanego Projektu zostaną zawarte dwie oddzielne umowy dla:
 Konsumentów
 Podmiotów gospodarczych,
które zostaną podpisane przez pełnomocnika, tj. MPGK Krosno Sp. z o.o. działającego
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na podstawie udzielonego pełnomocnictwa - Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków
Zamówienia.
Zawarte odrębne umowy będą udostępnione uczestnikom Projektu na stronie
internetowej: www.taniaenergiakrosno.pl oraz udostępnione do wglądu w Biurze
Obsługi Klienta MPGK w Krośnie Sp. z o.o.. Dodatkowo kopia umowy zostanie
przesłana w formie elektronicznej uczestnikom Projektu.
Uczestnikom - Konsumentom (osobom fizycznym nie prowadzącym działalności
gospodarczej) będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od zawartej umowy w
terminie 14 dni od dnia poinformowania o tym prawie. Z prawa odstąpienia każdy
z Uczestników Grupy będzie korzystał samodzielnie poprzez przesłanie do
wyłonionego Sprzedawcy stosownego wniosku o odstąpieniu od umowy (wzór tego
wniosku zostanie udostępniony Uczestnikom Projektu wraz z kopią zawartej umowy
na sprzedaż energii elektrycznej).
Okres rozliczeniowy - zgodny z dotychczasowym okresem rozliczeniowym
zadeklarowanym indywidualnie przez każdego Uczestnika Grupy w obowiązującej
umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych.
1. Sprzedawca będzie
Odbiorców/Płatników.

Zasady rozliczeń
świadczonych usług

wystawiał

odrębne

faktury

dla

poszczególnych

Sprzedawca zostanie poinformowany o możliwości wystawiania e-faktur zgodnie
z oświadczeniem złożonym przez Uczestników Grupy Zakupowej z „e-dostępem”.
Dla pozostałych Członków Grupy Zakupowej bez „e-dostępu” Sprzedawca
zobowiązany będzie do wystawiania i dostarczenia faktur w wersji papierowej.
2. Okres rozliczeniowy - zgodny z dotychczasowym okresem rozliczeniowym
zadeklarowanym
indywidualnie
przez
każdego
Uczestnika
Projektu
w obowiązującej umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Czas
obowiązywania
zawartych umów

1. Umowa na usługę dystrybucji – czas nieokreślony.
2. Umowa na zakup energii elektrycznej - zawarta na czas określony,
tj. 12 miesięcy od dnia 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Załączniki do OWZ:
1. Deklaracja przystąpienia do Grupy Zakupowej – Załącznik nr 1,
2. Pełnomocnictwo dla MPGK Krosno Sp. z o.o. – Załącznik nr 2.
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