Załącznik nr 2
- Projekt umowy

UMOWA NR ……/EZP/381/2013
zawarta w Bystrej w dniu …………………. pomiędzy:
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2,
KRS:………………….; NIP:……. …………………
reprezentowanym przez:
Dyrektora
- mgr Urszulę Kuc
zwanym dalej „Zamawiającym
a
………………………………………………………..
………………………………………………………..
KRS/EDG:………………: NIP: ……………………
reprezentowanym przez:
Właściciela
- ……………………….
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
§ 1.
1.

2.
3.

Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych z dostawą energii
elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej,
ul. J. Fałata 2,43-360 Bystra, na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10
kwietnia 1997 (j.t. Dz. U. z 2012 poz.1059 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach
wykonawczych.
Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem i
opomiarowaniem energii .
Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
a) Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) -przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
dystrybucją energii elektrycznej;
b) Umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich wzajemne
prawa i obowiązki związane za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej
Umowy;
c) Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej zużytej
przez dany rodzaj odbioru;
d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD
określająca prawa i obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii
elektrycznej,
e) punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej – zgodne z miejscem dostarczania
energii elektrycznej zapisanym w umowie o świadczenie usług dystrybucji;
f) faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie
odczytów układów pomiarowych;
g) okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do
pomiaru mocy i energii elektrycznej -zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD;
h) bilansowanie handlowe- zgłaszanie operatorowi systemy dystrybucyjnego przez podmiot
odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej
zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości
energii dostarczonej albo pobranej energii eklektycznej i wielkości określonych w tych umowach dla
każdego okresu rozliczeniowego.
h) Ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. 2012 poz.1059 z późn.
zm.).
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§2
Wykonawca zobowiązuje się, w imieniu Zamawiającego, do przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy w tym do złożenia do OSD dokumentu zgłoszenia zmiany sprzedawcy energii
elektrycznej informującej o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektycznej.
Wykonawca zobowiązuje się, do dostawy a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru energii
elektrycznej w szacunkowej ilości 900 MWh dla punktu poboru zlokalizowanego w CPiT.
Określona w ust. 2 ilość energii jest ilością szacowaną i może ulec zmianie w trakcie realizacji
Umowy w zależności od bieżącego zużycia i potrzeb. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie
będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie
zużytą ilość energii wg. cen określonych w ofercie Wykonawcy.
Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla
punktu poboru określane są w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy
Zamawiającym a OSD.
Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy.
Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Wykonawcę na
podstawie standardowego profilu zużycia odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy
mocach umownych określonych w Załączniku nr 1 lub wskazań układów pomiarowych.
Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej
określonej w §5 ust. 1.
§3
Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy.
W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny
wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w §42 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r, w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.jedn Dz. U. 2013 r.poz.1200 z późn. zm) lub w
każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.
§4
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) Pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
b) Terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną.
c) Powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości mocy zamówionej
w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji elektrycznych
w punkcie poboru.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Przestrzeganie standardów jakościowych obsługi odbiorców.
b) Przyjmowanie od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji, dotyczących
dostarczanej energii elektrycznej.
§5
Dostarczana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej
netto określonej w ofercie przetargowej, która wynosi za 1 MWh dla grupy taryfowej C22 b :
dzień ……. zł/ MWh, noc ……. zł/ MWh .
W cenie jednostkowej energii elektrycznej zawarte są wszystkie opłaty związane ze sprzedażą energii
m.in. opłaty handlowe, ubezpieczenia, koszty bilansowania energii elektrycznej itp.
Cena jednostkowa określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy, za
wyjątkiem sytuacji, w której nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego
oraz w przypadku przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na realizację
Umowy.
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Wykonawca uprawniony jest w każdym czasie do dostarczenia energii eklektycznej po obniżonej
cenie.
Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie
jako iloczyn ilości sprzedanej energii ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiaroworozliczeniowych zainstalowanych w układach pomiarowo- rozliczeniowych i ceny jednostkowej
energii elektrycznej określonej w §5 ust. 1 Umowy
Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.
Rozliczenia kosztów dostarczonej energii odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych
układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego
zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD.
§6
Podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego będzie faktura VAT wystawiona przez
Wykonawcę, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
Należność będzie płatna przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe,
przy czym dniem spełnienia świadczenia przez Zamawiającego jest dzień uznania rachunku
bankowego Wykonawcy.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Wykonawca
złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być
rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
Rozliczanie za energię dostarczoną w danym okresie rozliczeniowym będzie dokonywane według
następującej zasady:
a) Wykonawca wystawi fakturę, na kwotę odpowiadającą należności za 100% energii
elektrycznej dostarczonej Zamawiającemu w danym miesiącu.
b) Zapłata należności za dostarczoną energię elektryczną następować będzie przelewem na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury.
c) Faktura dostarczana będzie do Zamawiającego do 10 następnego miesiąca.

§7
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, z mocą obowiązywania od ………. do …………… r.
Dzień wejścia Umowy w życie jest dniem rozpoczynającym sprzedaż energii elektrycznej przez
Wykonawcę.
3. Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie
umów:
a) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD,
b) Umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD.
c) Umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe
Zamawiającego przez Wykonawcę
4. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w §7 ust.3 lit. a,
pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania,
Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni
od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji.
5. Wykonawca oświadcza, że Umowa dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD, o której
mowa w §7 ust.3 lit. b, pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy.
6. Przedstawicielem Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej Umowy jest …….. tel. ……e-mail…….
7. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej Umowy jest Barbara Górna
Chudzińska - Kierownik Działu Administracyjno - Eksploatacyjnego Tel. 512 087 229 e-mail:
eksploatacja@szpitalbystra.pl
8. Zamawiający może odstąpić od umowy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
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wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art. 145
ust. 2 prawa zamówień publicznych.
b) w przypadku powtarzającego się naruszenia postanowień niniejszej Umowy. Umowa ulega
rozwiązaniu w dniu doręczenia drugiej stronie pisma informującego o odstąpieniu wraz z
uzasadnieniem
Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku powtarzającego się naruszenia postanowień
niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych”.

§8
Wyklucza się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że.
zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego,
nastąpi przeniesienia praw lub obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na osoby
trzecie w przypadku następstwa prawnego, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który
wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku
dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy,
zmiany będą dotyczyły oznaczenia firmy (nazwy) Wykonawcy, z zachowaniem pozostałych
postanowień umowy,
nastąpi zmiana cen urzędowych – zmiana cen jednostkowych towarów wyszczególnionych w
Załączniku Nr 1 nastąpi z dniem wprowadzenia w życie aktu zmieniającego ceny urzędowe,
nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla towarów wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 – zmiana
cen jednostkowych brutto nastąpi z dniem wejścia wżycie aktu prawnego zmieniającego stawkę,
Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Zmiana wierzyciela w przypadku zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody podmiotu tworzącego tj. Województwa
Śląskiego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.jedn Dz. U. 2013 poz.217 ).

§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych, a w zakresie nie uregulowanym w/w ustawą przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustaw z dnia 10.04.1997r Prawo energetyczne
§ 10
Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w miarę
możliwości polubownie a w braku porozumienia będzie Sąd wg właściwości miejscowej dla Zamawiającego.
§ 11
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający
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