Zmodyfikowany Załącznik nr 7 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
obejmująca sprzedaż oraz zapewnienie usługi dystrybucyjne energii elektrycznej
w 2020 roku do obiektów MZGK Sp. z o. o.” prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art.10 ust. 1 w związku z art. 39 i nast. Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie.
3. Zamawiający zaakceptuje ogólne warunki przyszłej umowy, według wzorów
standardowo obowiązujących w zakresie sprzedaży i dostawy energii elektrycznej
uwzględniające
wymagania/warunki
Zamawiającego
zawarte
w niniejszej SIWZ z zastrzeżeniem, że jeśli między postanowieniami umowy
przedstawionej przez Wykonawcę a postanowieniami niniejszej SIWZ wystąpią
rozbieżności, pierwszeństwo mają postanowienia SIWZ przed postanowieniami
niniejszej umowy, a postanowienia z nimi sprzeczne są nieważne i w razie kolizji
obowiązują Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
w sprawie zamówienia publicznego i Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia Załącznika Nr 7 do SIWZ jako
aneksu do umowy.
5. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca
sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji
energii elektrycznej w 2020 roku do obiektów Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. z siedziba w Dęblinie.
6. Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki,
b) posiada aktualną koncesję na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców
będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub posiada aktualną umowę z
PGE Dystrybucja S.A., umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. do punktów poboru
Zamawiającego, lub Wykonawca posiada odrębną umowę na mocy której OSD
zlecił Wykonawcy wykonywanie usług dystrybucyjnych – w przypadku
Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
W przypadku, gdy okres obowiązywania umowy jest dłuższy niż okres ważności
dokumentów opisanych powyżej, Wykonawca zobligowany jest w terminie nie
późniejszym niż na trzy miesiące przed datą upływu ważności tych
dokumentów, przedłożyć Zamawiającemu: oświadczenie o posiadaniu
aktualnych umów zawartych z OSD i / lub aktualne koncesje na obrót
i dystrybucję energią elektryczną.
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7. Zamawiającemu w trakcie trwania niniejszej Umowy przysługuje uprawnienie
żądania od Wykonawcy dokumentów, oświadczeń, zezwoleń, poświadczeń
potwierdzających zdolność Wykonawcy do należytego wykonania umowy. Nie
przedłożenie żądanych dokumentów (niezbędnych do realizacji przedmiotu
umowy) w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania (przesłanego do
Wykonawcy faxem lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail) będzie
rozumiane jak utrata uprawnień. W takim przypadku zastosowanie będą miały
zapisy pkt 26 (kary umowne) Umowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający w celu
dochowania terminu dopuszcza przekazanie (w pierwszej kolejności) żądanych
dokumentów drogą elektroniczną na wskazany w wezwaniu adres e-mail,
a następnie w wersji papierowej na adres korespondencyjny Zamawiającego.
8. Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Rozpoczęcie kompleksowej dostawy i świadczenia usług dystrybucji energii
elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków
przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego
zakończenia obowiązującej umów sprzedaży energii elektrycznej i umów
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umów kompleksowych oraz
po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Rozpoczęcie
sprzedaży energii elektrycznej może następować w różnych datach, odrębnie dla
każdego punktu poboru energii określonego w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
9. Łączne szacunkowe zapotrzebowanie na kompleksową dostawę energii
elektrycznej wynosi 1 340 000 kWh w okresie przedmiotu zamówienia, tj. od dnia
01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku. Powyższe dane mają charakter
informacyjny, służą wyłącznie do obliczenia ceny oferty i nie mogą być podstawą
jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie
obliczane
według
cen
jednostkowych
określonych
w
ofercie
i rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru.
10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe
obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 755) i przepisami wykonawczymi do
tejże ustawy.
11. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu
przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w §42 Rozporządzenia
Ministra Energetyki z dnia 6 marca 2019 roku, w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
(Dz. U. 2019 r., poz. 503) lub w każdym później wydanym akcie prawnym
dotyczącym jakościowych standardów obsługi.
12. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz
zapewnienie świadczenia usług jej dystrybucji do punktów odbioru określonych
w Załączniku Nr 1 do SIWZ, na warunkach określonych przepisami ustawy
Prawo energetyczne, Kodeks Cywilny, zgodnie z warunkami określonymi
w koncesji, postanowieniami umowy oraz Taryfą Operatora Systemu
Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A.,
2) przestrzeganie jakościowych standardów obsługi odbiorców,
3) przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących
dostarczanej energii elektrycznej.
13. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
oraz warunkami umowy,
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2) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną.
14. Faktyczna ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana
będzie i rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych
w punktach poboru według cen określonych w ofercie, które będą obowiązywały
przez cały okres trwania zawartej umowy.
15. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiana faktur na każdy punk poboru energii
elektrycznej oddzielnie.
16. Okres rozliczeniowy za pobraną energię czynną tożsamy będzie z okresem
rozliczeniowym stosowanym dla PPE Odbiorcy przez OSD. Dla pełnej czytelności
wystawianych
faktur
okresy
rozliczeniowe
muszą
pokrywać
się
z okresami odczytów dokonywanych przez OSD dla poszczególnych PPE.
17. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury
za dany okres rozliczeniowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany w fakturze.
18. Zamawiający ma prawo złożyć reklamację dotyczącą standardów jakościowych
obsługi lub pomiaru zużytej energii elektrycznej.
19. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi
Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
20. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie ilości
faktycznie pobranej energii elektrycznej, Wykonawca zobowiązany jest dokonać
korekty uprzednio wystawionych faktur. Termin płatności faktury korygującej
Strony ustalają na 30 dni od dnia otrzymania faktury korygującej. W przypadku
powstania nadpłaty zostanie ona zaksięgowana na poczet przyszłych należności,
o ile Zamawiający nie zażąda jej zwrotu.
21. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
niniejszej 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 powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
22. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, na
podstawie oświadczenia skierowanego do Wykonawcy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności w przypadku, gdy:
a) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo upływu terminu
wyznaczonego mu przez Zamawiającego do zaniechania takich naruszeń, nie
krótszego, jednakże niż 30 dni,
b) koncesja Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią
elektryczną lub koncesja na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej*/umowa pomiędzy Wykonawcą a OSD na świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej* zostanie zmieniona w sposób powodujący
jakiekolwiek ograniczenia w możliwości wykonania przez Wykonawcę
postanowień niniejszej Umowy,
c) Wykonawca utracił koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną
i nie uzyskał kolejnej koncesji lub koncesję na świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej i nie uzyskał kolejnej koncesji – w przypadku Wykonawcy
będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej,
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d) Wykonawca nie zawarł lub rozwiązał umowę z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego – w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci
dystrybucyjnej.
23. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie
oświadczenia skierowanego do Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w przypadku, gdy:
a) Zamawiający narusza postanowienia Umowy, pomimo upływu terminu
wyznaczonego mu przez Wykonawcę do zaniechania takich naruszeń, nie
krótszego, jednakże niż 30 dni;
b) koncesja Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią
elektryczną lub umowa pomiędzy Wykonawcą a OSD na świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej zostanie zmieniona w sposób powodujący
jakiekolwiek ograniczenia w możliwości wykonania przez Wykonawcę
postanowień niniejszej Umowy.
24. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość
wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach
i warunkach:
1) w razie zmiany przepisów prawa mających zastosowanie do umowy, jej
postanowienia z nimi sprzeczne tracą ważność, zaś w ich miejsce będą
zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa,
2) dopuszcza się zmianę grup taryfowych w trakcie realizacji umowy (oraz
wynikającą z tego tytułu zmianę ceny) tylko na te taryfy, które były
wyszczególnione w przetargu (cena z oferty) bądź korzystniejsze (z niższą
ceną).
3) w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku od
towarów i usług, podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy Prawo Energetyczne, lub
przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z
zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności
energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają zmienione o kwotę wynikającą
z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami od dnia ich wejścia w życie,
zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy,
4) dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru
wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie
ilości punktów poboru będzie dokonywane na podstawie zmiany
przedmiotowego załącznika bez konieczności renegocjowania warunków
umowy. Istnieje możliwość, że Zamawiający w trakcie realizacji umowy
zwiększy ilość punktów poboru energii elektrycznej. W takim przypadku
Zamawiający dla nowego punktu poboru wprowadzi grupę taryfową taką, jaka
była wyszczególniona w przetargu z ceną przyjętą z oferty bądź niższą,
5) zmiana wynagrodzenia za przedmiot zamówienia lub/i sposobu realizacji
umowy, w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, w tym m.in.
katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski
żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki
uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny. Jeżeli siła
wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron
wykonanie dostawy bądź pozostałych
zobowiązań
wynikających
z umowy, to Strona ta powiadomi drugą Stronę o zaistniałym wydarzeniu lub
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25.

26.

27.

28.

okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie
uniemożliwione na warunkach umownych w ich wyniku. Powiadomienie to
zostanie przekazane w terminie 2 dni od momentu powzięcia wiedzy o
wydarzeniach bądź okolicznościach stanowiących podstawę zmiany umowy,
6) podwykonawstwa poprzez:
• wskazanie innych podwykonawców,
• rezygnację z podwykonawców,
• wskazanie innego zakresu podwykonawstwa,
• wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców pomimo
niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do
wykonania w ramach podwykonawstwa,
7) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
Warunkiem dokonania zmiany jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą
zmianę, zawierającego:
•
opis propozycji zmiany,
•
uzasadnienie zmiany,
•
opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności,
z wyłączeniem zmiany, o której mowa w ppkt 3).
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp
w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów
między stronami,
c) inne nieistotne zmiany.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne
w wysokości:
a) 0,5 % łącznego przewidywanego szacunkowego wynagrodzenia brutto
wskazanego w złożonej ofercie, za każdy dzień nieposiadania uprawnień,
koncesji lub zezwoleń bądź dokumentów niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia, licząc od dnia następującego po dniu utraty do dnia
odzyskania każdego z uprawnień, koncesji, zezwoleń bądź dokumentów
odrębnie, bądź do dnia rozwiązania niniejszej umowy,
b) 0,2 % łącznego przewidywanego szacunkowego wynagrodzenia brutto
wskazanego w złożonej ofercie, za każdy dzień opóźnienia w realizacji
reklamacji,
c) 5% łącznego przewidywanego szacunkowego wynagrodzenia brutto
wskazanego w złożonej ofercie w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego
w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto.
W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do
naliczenia kar Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe
naliczenie kar umownych i niezależnie od wysłania noty listem poleconym za
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29.
30.

31.

32.

potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, w dniu
wystawienia noty przekaże ją Wykonawcy pocztą przekaże ją Wykonawcy pocztą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie lub faxem na
wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem pkt 30. Wykonawca zapłaci
należności z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej umowy na wskazany
przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia
żądania Zamawiającego – noty księgowej. Strony ustalają, iż terminem w jakim
Wykonawca uzyskał wiedzę o wystawionej przez Zamawiającego nocie księgowej
jest dzień wysłania tej noty Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany
w komparycji nr faxu z zastrzeżeniem pkt 30.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne.
Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania
o
zmianie
swojego
adresu
zamieszkania/siedziby,
danych
osobowych/rejestrowych, rachunku bankowego, adresu e-mail lub faxu itp. Brak
takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż korespondencja, przekazy
pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, numer,
rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone.
Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zamawiającego w tym
w szczególności zgłoszenia reklamacji mogą być kierowane do Wykonawcy
pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy lub
faxem na wskazany w komparycji nr faxu, z zastrzeżeniem wskazanym
w poprzednim punkcie. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał
wiedzę o złożonym przez Zamawiającego oświadczeniu jest dzień wysłania tego
oświadczenia Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
podany na wstępie umowy lub faxem na wskazany w komparycji nr faxu,
z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim punkcie. Powyższe uprawnienia nie
wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie
Wykonawcy.
Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy strony będą starały się rozwiązać na
drodze postępowania polubownego. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia
sporu w drodze postępowania polubownego, strony poddadzą spór pod
rozwiązanie sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

6

