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Istotne postanowienia umowy (Część I, Część II)
1. Podstawą zawarcia umowy jest oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r poz.1843).
2. Wykonawca oświadcza, że posiada obowiązującą umowę z operatorem Systemu
Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku
Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub aktualną koncesję
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej
wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na obszarze na którym znajduje
się miejsce dostarczania energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców będących
właścicielem sieci dystrybucyjnej).
3. Umowa będzie realizowana od dnia zawarcia z tym zastrzeżeniem, że jeśli zostanie
zawarta w roku 2019 zacznie obowiązywać od dnia 01.01.2020 r. Termin zakończenia
umowy: 30.06.2022 r.
4. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w trybie natychmiastowym
w przypadku gdy druga ze stron pomimo pisemnego wezwania rażąco narusza
warunki umowy.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. Wykonawca oświadcza, iż do obliczenia ceny przesyłu energii zastosował 100 % ceny
taryfowej aktualnej taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która będzie obowiązywała
w całym okresie obowiązywania umowy. Cena za dystrybucję może ulec zmianie w
przypadku zmiany powyższej taryfy dystrybucji.
7. Rozliczenie za sprzedaną energię elektryczną i usługę dystrybucji odbywać się będzie
na podstawie faktycznego zużycia energii wg. wskazań liczników lub układu
pomiarowo-rozliczeniowego w okresie rozliczeniowym odrębnie dla każdego licznika
lub układu pomiarowo-rozliczeniowego, z uwzględnieniem cen wynikających z
niniejszej umowy.
8. Zamawiający otrzyma bonifikaty z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych
energii elektrycznej i standardów jakości obsługi odbiorców, zgodnie z Taryfą
Operatora Sytemu Dystrybucyjnego obowiązującą dla przedmiotu zamówienia.
Aktualnie obowiązująca Taryfa dystrybucji stanowi załącznik do umowy.
9. Po upływie okresu rozliczeniowego realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca
wystawi faktury za poprzedni okres z tytułu kompleksowej usługi dostawy energii
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, które zawierać będą m.in.:
wyszczególnienie wszystkich pozycji kosztowych. Faktury płatne będą w terminie do
28 dni od dnia wystawienia faktury, jednak nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
10. Faktury za energię elektryczną w okresie rozliczeniowym należy wystawić:
Powiat Myszkowski 42-300 Myszków ul. Pułaskiego 6 NIP: 577-197-51-85.
11. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
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12. Zamawiający będzie regulował płatności stosując mechanizm split payment (płatność
podzielona) na rachunki bankowe Wykonawcy ujawnione w elektronicznym wykazie
podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (biała lista
podatników VAT).
13. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych za pośrednictwem platformy, o jakich mowa w art.4 ust.4 ustawy z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. poz. 2191).
14. Przyjmuje się 1-miesięczny okres rozliczeniowy dla grup taryfowych O 12; C 21.
15. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienia świadczenia usług przesyłowych
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na warunkach określonych przepisami
ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn.
zm.) i przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie oraz Kodeksu
cywilnego;
2) sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi standardami określonymi
w aktach wykonawczych do Ustawy Prawo energetyczne;
3) przyjmowania zgłoszeń i reklamacji Zamawiającego, i terminowego ich
rozpoznawania;
4) niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji mających istotny
wpływ
na realizację umowy;
5) posiadania przez cały okres obowiązywania umowy niezbędnych koncesji i
zezwoleń wymaganych przepisami prawa do prowadzenia działalności objętej
niniejszym zamówieniem i okazania ich na żądanie Zamawiającego.
16. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i na
warunkach określonych w zawartej umowie. Prognozowane zużycie energii
elektrycznej ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego
zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie
będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez
Zamawiającego szacowanej ilości energii;
2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych
należności związanych z dostarczeniem tej energii wynikających z umowy.
17. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
18. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej
z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem
opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej
umowy do 5 % zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość
skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej
oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do istniejących
punktów poboru. Powyższe zmiany możliwe są jedynie w obrębie tych grup
taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie Wykonawcy. Prawo opcji
jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach
realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z
prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenie z tego tytułu. Warunkiem
uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
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19. Wszelkie zmiany w umowie wymagają pod rygorem nieważności formy aneksu
podpisanego przez obie strony z tym, że zwiększenie dostaw oraz zmiana cen
wynikająca ze zmiany taryf po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki nie wymagają zawarcia aneksu. Ceny ulegają zmianie dopiero po
doręczeniu pisemnego uprzedniego, z zachowaniem odpowiedniego terminu
zawiadomienia Zamawiającego o zmianie taryfy wraz z jej dostarczeniem.
20. Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie w przypadkach określonych
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, a ponadto przewiduje zmiany
umowy w następujących okolicznościach, dotyczących zmian wynikających z:
1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia.
2) zmian przepisów prawa w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku
akcyzowego w zakresie przedmiotu umowy prowadzących do zmian cen
jednostkowych umowy, a także podwyższenia całkowitego wynagrodzenia za
realizację przedmiotu umowy o kwoty wynikające ze zmienionych stawek ww.
podatków obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie
trwania umowy.
3) zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany
ustawy Prawo Energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów
wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem
praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, od
dnia ich wejścia w życie. W tym przypadku Zamawiający uzależnia możliwość
zawarcia aneksu od posiadania możliwości budżetowych.
4) zmian zakresu przedmiotu umowy tj. zmiany prognozowanej wielkości zużycia
energii elektrycznej, wynikającej m.in. ze zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia)
ilości miejsc dostarczania energii elektrycznej (przyłączy, punktów poboru),
dostaw i przesyłu energii do innych obiektów lub w sytuacji zwiększenia dostaw
wraz z przesyłem energii do obiektu w związku z dokonaną rozbudową,
przebudową obiektu itd.
5) zmian związanych z procedurami, zmianami organizacyjnymi i uwarunkowaniami
wewnętrznymi Zamawiającego np. zaprzestaniem dostaw i przesyłu energii do
jednego lub kilku obiektów ze względu np. na wyłączenie obiektu z eksploatacji,
zmianę właściciela.
6) zmiany ceny za dystrybucję energii w przypadku zmiany taryfy dystrybucji
Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, z zastrzeżeniem obowiązywania w całym okresie
obowiązywania umowy podanej w ofercie Wykonawcy wielkości 100 % ceny
taryfowej zastosowanej do obliczenia ceny przesyłu energii. O zmianach taryfy
oraz o dniu wejście zmiany, Wykonawca poinformuje Zamawiającego, w sposób
określony przepisami prawa i zapisami umowy. Aktualnie obowiązująca taryfa
zostanie przesłana do Zamawiającego w formie elektronicznej.
7) w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
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d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę.
21. Zamawiający wyłącza możliwości przelewu wierzytelności wynikających z umowy
na osoby trzecie.
22. Spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd cywilny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
23. Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy
stanowią integralną cześć umowy i są załącznikami do umowy.
24. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Prawo energetyczne, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe
ze względu na przedmiot umowy.
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