Istotne postanowienia umowy, które muszą być uwzględnione w
projekcie umowy przez Wykonawcę
Dotyczy postępowania pn. „Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do
oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek
organizacyjnych – 184 układy pomiarowe”, w okresie od 01.04.2020 do 31.12.2021 r
1. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem umowy jest „Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii
elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych
Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych.”, w okresie od 01.04.2020 do
31.12.2021 r,
2. Wybrany Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu w terminie do 5 dni od
dnia rozstrzygnięciu postępowania Wzór Umowy kompleksowej dostawy energii
elektrycznej obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej.
3. Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej: „Ustawa Pzp” w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej większej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.
4. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 31.12.2021 r.
5. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy,
6. Oprócz istotnych postanowień umowy, umowa z Wykonawcą zawierać będzie
również niezbędne elementy umowy, wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)
7. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej, odbywa się na warunkach określonych
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 220 z późn. zm.), przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks
Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), zasadami określonymi w koncesji,
postanowieniami niniejszej umowy oraz Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego
–Tauron Dystrybucja S.A,
8. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej dostawy energii elektrycznej
obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do
punktów poboru energii elektrycznej Zamawiającego, zgodnie zestawieniem
„Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie od 01.04.20120 do 31.12.2021
r stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

9. Wykonawca zawrze umowy na kompleksową dostawę energii elektrycznej
obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Gminą
Siechnice oraz z następującymi podmiotami:
a)

Centrum Kultury w Siechnicach ul. Fabryczna 15 , 55-011
Siechnice, NIP 912-10-05-691

b)

Publiczne Przedszkole w Żernikach Wrocławskich z integracyjnym
oddziałem zamiejscowym w Iwinach ul. Kolejowa 2,
55-010 Święta Katarzyna, NIP 896-15-05-969;

c)

Przedszkole Publiczne w Świętej Katarzynie ul. Dąbrowskiego 3,
55-010 Święta Katarzyna ,
NIP 896-15-05-975

d)

Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy w Radwanicach
ul. Szkolnej 14 A , 55-010 Święta Katarzyna,
NIP 896-13-41-870

e)

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach
ul. Szkolna 4, 55-011 Siechnice,
NIP 896-13-68-343;

f)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia ul. Główna 94,
55-010 Święta Katarzyna, NIP 896-13-47-370

g)

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach
Wrocławskich ul. Kolejowa 6a, 55-010 Św. Katarzyna,
NIP 896-13-43-596

h)

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna z o.o ul. Księżnej Anny
z Przemyślidów 6 A, 55-011 Siechnice, NIP 896-15-32-506,

10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe
obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.
11. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych
obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do
udzielenia bonifikat w wysokości określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z
obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany mocy zamówionej wymienionych w
załączniku nr 1A do SIWZ punktów poboru energii elektrycznej i dokonania jej
zmiany w czasie trwania umowy.

W razie sprzeczności poniższych postanowień z zapisami wzorów umów stosowanych
przez Wykonawców pierwszeństwo mają zapisy Istotnych postanowień umowy.

2.Termin realizacji zamówienia
1. Zamówienie obejmuje kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą
sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w okresie od
01.04.2020 do 31.12.2021 r.
2. Z przyczyn formalno-prawnych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia
wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia
do 31.12.2021 r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na
podstawie której dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną.
3. Rozliczenia
1. Faktyczna ilość pobranej przez Odbiorców energii elektrycznej ustalana będzie i
rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych w punktach
poboru energii elektrycznej według cen określonych w ofercie, które będą
obowiązywały przez cały okres trwania zawartej umowy,

2. Wykonawca zobowiązany będzie wystawiać odrębne faktury (podając NIP podmiotu
odpowiedzialnego za rozliczenie podatku od towarów i usług) dla poszczególnych
Odbiorców/Płatników oraz dostarczać wystawione faktury do ich siedziby,
3. Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną tożsamy będzie z okresem
rozliczeniowym stosowanym dla punktów poboru energii elektrycznej Odbiorcy przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dla pełnej czytelności wystawianych faktur
okresy rozliczeniowe muszą pokrywać się z okresami odczytów dokonywanych przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla poszczególnych punktów poboru energii
elektrycznej.
4. Faktura będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wpłynięcia do siedziby
Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w
fakturze VAT.
5. Opłaty za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dokonywane będą na
podstawie stawek opłat określonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i ulegną zmianie w
przypadku zmiany Taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE.
4. Dopuszczalność zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznościach
związanych z:
1. z rezygnacją przez Zamawiającego z danego punktu poboru energii elektrycznej
wymienionych w załączniku nr 1 do umowy w przypadku przekazania, sprzedaży,
wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji
punktu poboru energii elektrycznej. W takim przypadku rozliczenie pozostałych
punktów poboru będzie się odbywać odpowiednio do pozostałej części zamówienia i
według tych samych cen jednostkowych dla danego roku dostawy,
2. ze zwiększeniem przez Zamawiającego ilości punktów poboru energii elektrycznej, o
których mowa w załączniku nr 1 do umowy powyżej 10 % ilości punktów poboru
energii elektrycznej wynikającej z ww. załącznika. Zwiększenie ilości punktów poboru
energii elektrycznej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały
ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Rozliczenie
dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej będzie się odbywać według tych
samych cen jednostkowych dla danego roku dostawy,
3. ze zmianą cen zawartych w Taryfie OSD, wprowadzoną w trybie określonym przez
Prawo energetyczne.
5 . Rozwiązanie umowy
Zamawiający może rozwiązać umowę, w przypadku gdy:
1. został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
2. przed zakończeniem realizacji umowy Wykonawca utraci uprawnienia, koncesje
lub zezwolenia,
3. Wykonawca wykonuje niniejszą umowę w sposób sprzeczny z obowiązującymi w
Polsce przepisami prawa,
4. Wykonawca powierza wykonanie całości lub części umowy osobom trzecim bez
zgody Zamawiającego
5. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e
Ustawy Pzp;
6. ) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp;

7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy musi być złożone w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Rozwiązanie umowy z powodu przypadków opisanych w
ust. 1, następuje w trybie natychmiastowym,
8. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w
przypadku, gdy druga ze Stron rażąco i uporczywie narusza warunki umowy i nie
odstąpiła od dokonywania takich czynności, pomimo pisemnego wezwania do
zaprzestania naruszenia warunków umowy w terminie nie krótszym niż 14 dni.
9. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej
Strony zobowiązań z niej wynikających.
10. 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 powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
6. Postanowienia końcowe
1. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Stronami, dotyczącego realizacji umowy,
Strony dołożą starań w celu rozwiązania go w drodze negocjacji.
2. Rozstrzygnięcie sprawy spornych powierza się sądowi powszechnemu właściwemu
dla siedziby Zamawiającego,
3. Wystąpienie lub istnienie sporu, jak też zgłoszenie wniosku o podjęcie negocjacji, nie
zwalnia Stron z obowiązku realizacji zobowiązań wynikających z umowy.
4. Zmiana innych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron
wyrażoną na piśmie, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
nieważności takiej zmiany,
5. Aneksu do umowy nie sporządza się w przypadku:
a) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dokumentów, na które
umowa się powołuje, o ile postanowienia umowy nie pozostają w sprzeczności z tymi
przepisami lub dokumentami,
b) zmian osób upoważnionych, numerów telefonów, faksów, adresów poczty e-mail,
które to zmiany uznaje się za dokonane z chwilą powiadomienia o nich drugiej Strony
w formie pisemnej.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny oraz Ustawa Pzp.
Istotne postanowienia umowy stanowią integralną część umowy o udzielenie zamówienia
publicznego.
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