Załącznik nr 5
Istotne postanowienia umowy
po modyfikacji – 12.10.2020

1.

Przewidywana do odbioru ilość energii elektrycznej dla potrzeb Zamawiającego,
w okresie obowiązywania umowy wynosi 5201 MWh i została wyliczona w oparciu
o zużycie energii elektrycznej w okresie poprzedzającym zawarcie umowy.

2.

Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego roszczenia w przypadku
zużycia mniejszej wielkości energii niż podana w § 1 ust. 2 umowy.

3.

Ceny jednostkowe podane w Formularzu ofertowo - cenowym, obejmują wszelkie koszty
Wykonawcy wynikające z realizacji umowy (z tytułu realizacji umowy Zamawiający
nie będzie ponosił innych kosztów niż wymienione w Formularzu ofertowym), w tym
podatek akcyzowy.

4.

Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych
obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na
podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiaroworozliczeniowych (udostępnionych Wykonawcy przez OSD) i ceny jednostkowej brutto
energii elektrycznej określonej w ofercie i niniejszej Umowie.

5.

W sytuacji, gdy w wyniku błędu w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowego,
ilość zużytej energii elektrycznej wykazana na fakturze nie odpowiada ilości energii
elektrycznej zużytej faktycznie, Wykonawca dokonuje korekty rozliczeń. Korekta powinna
obejmować cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone
nieprawidłowości i błędy.

6.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 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 zapłaty z tytułu wykonanej części umowy.

7.

Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie obowiązywania umowy posiadać koncesję
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.

8.

Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym musi mieć zawartą umowę
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD.

9.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów
poboru energii elektrycznej zawartych w Formularzu Ofertowym. Zwiększenie punktów
poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwie jest jedynie w obrębie grup taryfowych,
które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

10. Zamawiający oświadcza, że posiada umowy o świadczenie usług dystrybucji z OSD
dla wszystkich punktów odbioru energii elektrycznej, a w przypadku ich rozwiązania,
Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej,
w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy
o świadczeniu usługi dystrybucji, pod rygorem nieważności Umowy.

11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca najpóźniej dnia 15.12.2020 r. powiadomił
Zamawiającego o prawidłowym i terminowym przyjęciu zgłoszenia zmiany sprzedawcy
przez dystrybutora sieci energetycznej (Tauron Dystrybucja SA).
12. W przypadku nieprawidłowego lub nieterminowego zgłoszenia zmiany sprzedawcy
energii z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, różnice kosztów wynikających
z umowy rezerwowej i ceny ofertowej ponosi Sprzedający (Wykonawca).
13. Szacunkowe wynagrodzenie netto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia wynosi
………….......... zł (słownie: ………………………………........................................................……………………….. ).
14. Szacunkowe wynagrodzenie brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia wynosi
.................................... (słownie: ...........................................................................................................................),
w tym .............................................. zł kwota VAT i podatku akcyzowego, zgodnie z ceną
podaną w Ofercie.
15. Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmian w przepisach prawnych
dotyczących podatku VAT lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków
związanych z energią elektryczną lub zmiany unormowań prawnych powszechnie
obowiązujących , które będą miały wpływ na realizację umowy a w szczególności
zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego
lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a szczególności zmiany
Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów
wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw
majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii
elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych
właściwymi przepisami, od dnia wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia
aneksu do umowy.
16. Wykonawca zobowiązany jest wystawić Zamawiającemu faktury za zużytą energię
w terminie:


Do 5 dni roboczych od udostępnienia za dany Okres Rozliczeniowy danych
pomiarowych przez OSD, albo



Do 15 dni roboczych po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego w przypadku
nieudostępnienia Sprzedawcy kompletnych lub prawidłowych danych pomiarowych
przez OSD lub Kupującego.

17. Zamawiający akceptuje warunki otrzymywania faktur w formie elektronicznej
stosowane u Wykonawcy. Wykonawca prześle Zamawiającemu powiadomienie
mailowe o wystawieniu faktury elektronicznej na następujące adresy mailowe:


wodociagi@wodociagiraciborskie.pl,



waldemar.krupa@wodociagiraciborskie.pl,



marcin.przybyla@wodociagiraciborskie.pl.

18. Nieterminowe doręczenie faktury skutkuje odpowiednim przesunięciem terminu jej
zapłaty o czas przekroczenia.
19. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze
w terminie do 21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
20. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy Strony
ustalają w formie kar umownych.

21. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % szacunkowego
wynagrodzenia netto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub ją rozwiąże z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, bądź w przypadku odstąpienia od umowy
przez samego Wykonawcę.
22. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % szacunkowego
wynagrodzenia netto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub ją rozwiąże z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, bądź w przypadku odstąpienia od umowy
przez samego Zamawiającego.
23. Kary umowne należne od Wykonawcy będą naliczane przez Zamawiającego notami
obciążeniowymi.
24. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych
uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
25. Żadna ze Stron nie ma prawa dokonać przelewu swoich praw i/lub przeniesienia swoich
obowiązków wynikających z Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej strony pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, iż zgoda
drugiej Strony nie jest wymagana wyłącznie na przeniesienie przez Stronę uprawnioną
do otrzymania zapłaty wymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących jej
wobec drugiej Strony.
26. Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy strony wyznaczają następujące
osoby:


……………………….

–

reprezentujący/a

Wykonawcę

–

tel.

……………….,

e-mail:

………………,

e-mail:

…………………….......................................................…,


……………………….

–

reprezentujący

Zamawiającego

–

tel.

…………………………… .
27. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. do dnia
31.12.2021 r.
28. Zamawiający oświadcza, że jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym.

