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Istotne postanowienia umowy
Dane Zamawiającego:
Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-18-81-486, Regon: 000312573
I. Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi
kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi
jej dystrybucji.
Podstawą do 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
2. Oprócz istotnych postanowień umownych, umowa z Wykonawcą zawierać będzie również elementy
niezbędne umowy wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).
3. Warunki jakości energii elektrycznej określone są w Polskiej Normie PN-EN 50160: 2002/Ap1: 2005 –
Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych. Do regulacji w/w Normy zostały
dostosowane zapisy w odpowiednich aktach prawnych.
4. Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany będzie, aby dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie
usługi przesyłania i dystrybucji odbywała się na warunkach określonych w szczególności:
1) w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.);
2) w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.);
3) w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.);
4) w zasadach określonych w koncesji Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej dostawy energii elektrycznej i zapewnia jej
dystrybucję do urządzeń i obiektów Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących
standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w Taryfie, Prawie energetycznym oraz
aktach wykonawczych do tej ustawy.
7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakości obsługi Zamawiającego
w zakresie świadczenia usług dystrybucji:
1) przyjmowania od Zamawiającego w godzinach urzędowania …............................ (określić) zgłoszeń
i reklamacji dotyczących realizacji umowy i jednocześnie Wykonawca gwarantuje, że Operator
Systemu Dystrybucyjnego, z którym Wykonawca zawarł umowę, będzie przyjmował przez całą
dobę zgłoszenia i reklamacji.;
2) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej,
spowodowanych nieprawidłową pracą sieci;
3) udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia
dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci;
4) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryf i zmian przepisów
prawa powszechnie obowiązującego w zakresie objętym umową;
5) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania
odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji.
7. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością
ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD i zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE
taryfą, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.
II. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy tj. od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019
roku.
III. Rozliczenia
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie umowne odpowiadające iloczynowi
ilości faktycznego zużycia energii w danym okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowej za 1 kWh.

2. Rozliczenie za energię elektryczną odbywać się będzie w cyklu jednomiesięcznym z faktycznego
stanu zużycia energii elektrycznej.
3. Zamawiający wymaga aby pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczął się 01 stycznia 2018 r., a ostatni
kończył 31 grudnia 2018 r.
4. Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy płatne będzie z dołu po zakończeniu okresu rozliczeniowego
w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przelewem na rachunek bankowy (numer
rachunku ………………...........................................................................................………………………
5. Za kontrolę wykorzystania wartości maksymalnej realizacji umowy odpowiedzialność ponosi
Zamawiający.
6. Nie dopuszcza się wystawiania faktur zaliczkowych.
7. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, zwłaszcza cesji
lub poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejęcie na osobę trzecią wierzytelności
przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa
zaspokojenia wierzyciela w miejsce Wykonawcy (art. 54 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.).
IV. Dopuszczalność zmiany umowy
W przypadku:
1. Ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy
wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów
dotyczących efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę
wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od ich wejścia w życie. Zmiana cen
jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy, ale wymaga skutecznego zawiadomienia
Zamawiającego.
2. Zmiany grupy taryfowej przez Zamawiającego w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ
i wycenione w ofercie Wykonawcy .
3. Zmiany mocy umownej przez Zamawiającego.
4. Stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD,
zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie
nowej Taryfy OSD bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy, przy czym o zaistniałej zmianie
Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie.
5. Ustawowej zmiany podatku akcyzowego.
V. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej.
2. Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia składane przez Strony w związku z realizacją niniejszej
umowy powinny być pod rygorem bezskuteczności dokonywane na piśmie.
3. Strony są obowiązane informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia woli
oraz zawiadomienia wysyłane na ostatnio podany adres Strony uznawane będą za skuteczne
i złożone tej Stronie.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą
dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie
z postanowieniami zawartymi w Części E pkt XI SIWZ oraz w pkt IV niniejszych postanowień
umownych.
5. Ewentualne kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
w drodze negocjacji.
6. W przypadku nie dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust 5, sprawy sporne wynikłe
z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo energetyczne wraz z obowiązującymi
aktami wykonawczymi.

