SIWZ

Nowy Sącz, 7 maja 2009 r.
ZNAK SPRAWY; VIII – 271 – 7/09

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawa energii elektrycznej
CPV 09300000-2

I.

Zamawiający:

ZAMAWIAJ ĄCY: Małopolskie Centrum Kultury „ Sokół”
Adres :
ul. Długosza 3
Regon 000 28 1499

Telefon
e-mail:
II.

18 44 82 610
kontakt@mcksokol.pl

NIP 734 – 001 -94- 27

faks

18 44 82 611

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) zwaną dalej Pzp.

III.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaŜ energii elektrycznej o określonych parametrach do siedziby
Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, w Nowym Sączu ul. Długosza 3 i do budynku przy ul.
Narutowicza 9.
Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu przetargu:
Budynek „SOKÓŁ” przy ul. Długosza 3
- grupa taryfowa C 21
- przewidywane zuŜycie roczne energii 128698 kWh
Budynek przy ul. Narutowicza 9
- grupa taryfowa C 11
- przewidywane zuŜycie roczne energii 2164kWh

Realizacja zamówienia winna odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r.
Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 89, poz. 625 z póz. zmianami) oraz aktami
wykonawczymi do tej ustawy.
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom – zał. nr 4 (jeŜeli dotyczy).
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt
7.
IV.

Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Przewidywany okres wykonania umowy od 1.07.2009 do
30.06.2010r.
V.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:

W prowadzonym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający uzna, iŜ powyŜsze warunki zostały spełnione, jeŜeli Wykonawca:
1. Oświadczy, Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Prawa
zamówień publicznych oraz spełnia warunki art.22 ust.1 PZP
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach złoŜonych przez wykonawców systemem: spełnia/nie spełnia.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

VI.

1. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki wynikające z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych – zał. 2
2. Aktualny odpis z właściwego Rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji
Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert- jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej.
3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od
wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2006 r. Nr 87, poz. 605)
4. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energii elektrycznej
wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Pozostałe dokumenty
1. Formularz ofertowy – zał.1
Nie złoŜenie wraz z ofertą powyŜszych dokumentów podmiotowych, z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3
ustawy Pzp, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
VII.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami:

1)
2)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień drogą faksową
pod nr (018) 44 82 611 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w
postępowaniu protestacyjnym.
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VIII.

3)

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŜa
się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie
(listownie).

4)

Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złoŜenia
ofert, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie
zapytania związane z prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert, pod
warunkiem, Ŝe zapytanie zostanie skierowane nie później niŜ 6 dni przed upływem składania
ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przekazano wszystkim uczestnikom postępowania bez
wskazania źródła zapytania, oraz udostępniona na stronie WWW zamawiającego.

5)

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
W sprawach merytorycznych: Andrzej Wańczyk, tel. (018) 44 82 620,
w godz. od 8.00 do
15.00
W sprawach formalnych: Małgorzata Niemiec – tel. (18) 44 82 655 w godz. od 8.00 do 15.00
Wymagania dotyczące wadium:

Nie wymagamy
IX.

Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
X.

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub ręcznie
nieścieralnym atramentem.
2. Wszystkie dokumenty, oświadczenia lub inne materiały informacyjne w językach obcych naleŜy
dostarczyć przetłumaczone. Dokumenty takie muszą być poświadczone przez Wykonawcę.
3. Zaleca się aby oferta łącznie ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana, opatrzona datą oraz
podpisana przez osobę lub osoby upowaŜnione do reprezentowania firmy. W przypadku
ustanowienia pełnomocnika naleŜy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
Oferta winna być ostemplowana i podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (zgodnie
z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, z treścią
pełnomocnictwa - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa). Zamawiający uznaje, Ŝe podpisem jest
złoŜony własnoręcznie znak, z którego moŜna odczytać, zgodnie z aktualnym dokumentem
toŜsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeŜeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie
zawiera imienia i nazwiska, to musi on być uzupełniony napisem np., w formie odcisku stempla, z
którego moŜna odczytać imię i nazwisko podpisującego).
3.1 Grupy wykonawców ubiegających się o zamówienie – konsorcjum) mogą złoŜyć wspólną ofertę,
pod warunkiem udzielenia jednemu z nich pełnomocnictwa upowaŜniającego do reprezentowania
ich wobec Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy, którzy złoŜyli wspólną ofertę ponoszą w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Wszystkie dokumenty dostarczone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być czytelne oraz zaparafowane przez
Wykonawcę.
6. Oferta musi być złoŜona w formie załączonego druku „Formularz ofertowy” stanowiącego załącznik
nr 1 do SIWZ.
7. KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, pod rygorem
odrzucenia z postępowania.
8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna być umieszczona w zaklejonej kopercie. Zaleca się
umieszczenie oferty w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana
do Zamawiającego na adres:
ZAMAWIAJ ĄCY: Małopolskie Centrum Kultury „ Sokół”
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Adres :
ul. Długosza 3, 33- 300 Nowy Sącz
opatrzona napisem:
Przetarg – Dostawa energii . Nie otwierać przed dniem

15 maja 2009 r. godz. 10.30.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.
10. Oferty trwale niezamknięte nie będą rozpatrywane.

11. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu na
wniesienie protestu.
XI.

Wycofanie lub zmiana oferty.
1) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje lub uzupełnienia do złoŜonych
ofert, pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o chęci wprowadzenia
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie przysłane faxem musi być
potwierdzone pisemnie (listownie).
2) Powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian musi być złoŜone według takich samych wymagań
jak składana oferta dodatkowo oznakowana dopiskiem „Zmiana”.
3) Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy,
który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonane zmiany zostaną
dołączone do oferty.
4) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
przez złoŜenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie
zmian) z napisem na zewnętrznej kopercie „Wycofane”.
5) Koperty oznaczone napisem „Wycofane” będą otwierane w pierwszej kolejności i po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złoŜonymi ofertami
koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

XII.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego – decyduje data wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego na adres: Małopolskie Centrum Kultury w Nowym Sączu ul. Długosza 3, 33- 300 Nowy
Sącz
w sekretariacie nie później niŜ do dnia

15 maja 2009r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2009r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w pok.
nr 07 (niski parter).
Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwierania ofert,
Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, protokół z sesji otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
XIII.
1.

2.

Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
przedmiotu zamówienia opisanego w siwz i wzorze umowy.
Rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieŜących wskazań układów pomiaroworozliczeniowych wg cen jednostkowych podanych w formularzu ofertowym.
Cena przyjęta w ofercie moŜe być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

3.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić zgodnie z zapisami formularza
ofertowego stanowiącego załączniki nr 1 do SIWZ z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
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5.

Zamawiający nie przewiduje moŜliwości
a Wykonawcą w walutach obcych.

XIV.

prowadzenia

rozliczeń

miedzy

Zamawiającym,

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA 100%.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoŜy ofertę z najniŜszą ceną spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

XV.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zawarta zostanie w terminie
nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty z zastrzeŜeniem art. 94 ust.1a.
Pzp. W przypadku uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy Zamawiający moŜe wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
XVI.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy:
Nie dotyczy.
XVII.

Postanowienia dotyczące umowy:

Istotne postanowienia umowy wymagane przez Zamawiającego określa załącznik nr 3 do SIWZ.
XVIII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawcy

w

toku

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest
obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale IV Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19,
poz. 177, z późniejszymi zmianami).
XIX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku postępowania wymagają dla swej
skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do
reprezentowania firmy Wykonawcy. PowyŜsze nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje juŜ
odpowiednimi dokumentami złoŜonymi w toku danego postępowania.
2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej za pomocą aukcji
elektronicznej.
5. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie Ŝądał złoŜenia
umowy regulującej współpracę wykonawców.
6. Zamawiający nie Ŝąda zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy o którym stanowi art. 147
Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę, którą część zamówienia powierzy podwykonawcom.
Wykaz podwykonawców ( jeŜeli dotyczy) – zał. 4
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Załączniki do SIWZ:

1.

Formularz ofertowy / Zestawienie cen jednostkowych i łącznej wartości zamówienia ( 1.1, 1.2 )
2. Druk „Oświadczenia”

3.
4.

Istotne postanowienia umowy
Druk dot. Podwykonawcy/ jeŜeli dotyczy/
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Sporządził: …………..

Zatwierdził: Dyrektor
…………………………
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Załącznik nr 1 - Oferta

pieczęć wykonawcy

Oferta na dostawę energii elektrycznej
dla Małopolskie Centrum Kultury „ Sokół” w Nowym Sączu
Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa: ..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu): ..................................................................................
............................................................................................................................................................
Tel.: ............................................., fax.: ..............................................

I. Taryfa C21
Cena netto całego zamówienia: …………………………………………………….zł
(
Stawka podatku VAT w ……..% tj. wartość w …………………………….zł
Cena brutto całego zamówienia : …………………………………………………………….zł
Słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

II. Taryfa C11
Cena netto całego zamówienia: …………………………………………………….zł
(
Stawka podatku VAT w ……..% tj. wartość w …………………………….zł
Cena brutto całego zamówienia : …………………………………………………………….zł
Słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Razem cena brutto za taryfę C11 i C21 …………………………………………………………….zł
Słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………………

Termin i warunki płatności:
Przelew na konto Wykonawcy w terminie do 10 dni od daty otrzymania faktury VAT przez
Zamawiającego.
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Oświadczenia:
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Załącznik nr 1 - Oferta

1.

Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego określonymi isttnymi
postanowieniami umowy i przyjmuję je bez zastrzeŜeń.

2.

Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

...........................................
miejscowość, data

...............................................
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
(pieczątka)
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Załącznik 2

znak sprawy: VIII – 271 – 7/09

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, Ŝe:
1) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem techniczny i osobami
3)
4)

zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Nie podlegam wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 pkt 1-10 oraz ust.2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

..........................................................................
.
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
(pieczątka)
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Numer sprawy: VIII – 271 – 7/09

1.1

Zestawienie cen jednostkowych dla taryfy C21
Miejsce
poboru energii

Opis usługi

Cena energii elektrycznej – [kWh]

Ilość
za 12 miesięcy
taryfa
całodobowa

Opłata za rozliczenie odbiorców handlowa –
[zł/m-c]

Cena
jednostk.
{zł}

Wartość
netto
{zł}

Wartość brutto
{zł}

128698 kWh

1 punkt

Razem sprzedaŜ energii
Ia
Rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieŜących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg cen jednostkowych podanych w formularzu.

...........................................................................
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
(pieczątka)
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1.2

Zestawienie cen jednostkowych dla taryfy C11
Miejsce
poboru energii

Opis usługi

Cena energii elektrycznej – [kWh]

Ilość
za 12 miesięcy
taryfa
całodobowa

Opłata za rozliczenie odbiorców handlowa –
[zł/m-c]

Cena
jednostk.
{zł}

Wartość
netto
{zł}

Wartość brutto
{zł}

2164kWh

1 punkt

Razem sprzedaŜ energii
Ib
Rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieŜących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg cen jednostkowych podanych w formularzu

Razem cena brutto za taryfę C11 i C21 =

wartość brutto z tabeli nr 1.1 + wartość brutto z tabeli 1.2 (Ia +Ib)
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Znak sprawy: VIII – 271 – 7/09
Zał. 3

Istotne postanowienia umowy.
na sprzedaŜ energii elektrycznej dla Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym
Sączu
Umowa zawarta w dniu ………….. pomiędzy Zamawiającym:
Małopolskim Centrum Kultury Sokół – z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Długosza 3
zwanym dalej Odbiorcą, reprezentowanym przez:
Dyrektora – Antoniego Malczaka

1.

a Wykonawcą …………………………………………………
reprezentowanym przez:
1.

zwanym

dalej

Dostawcą

- ……………………………….

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru wykonawcy dokonanym w postępowaniu
przeprowadzonym trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych.

1.
2.
3.
4.

§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaŜ energii elektrycznej przez DOSTAWCĘ na rzecz
ODBIORCY do siedziby Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.
DOSTAWCA zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy sprzedawać
energię elektryczną ODBIORCY.
ODBIORCA zobowiązuje się w okresie trwania umowy odbierać energię elektryczną i
płacić naleŜności wynikające z postanowień niniejszej umowy.
Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi
zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.
§2

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy tj. do dnia ………….. .2010r.
§3
1. Energia elektryczna będzie dostarczana do punktu poboru mocy:
budynku przy ul. Narutowicza 9.
2. Budynek „SOKÓŁ” przy ul. Długosza 3 - grupa taryfowa C 21
- przewidywane zuŜycie roczne energii 128698 kWh,
3. Budynek przy ul. Narutowicza 9
- grupa taryfowa C 11- przewidywane zuŜycie roczne energii 2164kWh

ul. Długosza 3 i

§4
Rozliczenia wynagrodzenia za sprzedaŜ energii elektrycznej i świadczenie usługi
dystrybucyjnej odbywać się wg grupy taryfowej C21, C11 zgodnie z ofertą DOSTAWCY.
§5
Przewidywane wynagrodzenie za okres umowy jest zgodne z ofertą Dostawcy wynosi:
- wartość brutto ………..…. w tym wartość VAT ….% - ……………….
2. Ostateczne wynagrodzenie za energię elektryczną ustalone zostanie na
podstawie faktycznego jej zuŜycia w oparciu o wskazania układów pomiarowych.
3. NaleŜność Dostawcy za zuŜytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych
obliczana
będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na
1.

- 12 -

podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiaroworozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej określonej w ofercie Dostawy.
§6
ODBIORCA dopuszcza moŜliwość zmian w zawartej umowie jeŜeli konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla ODBIORCY. W szczególności
zmianę ilości układów pomiarowych, wielkość mocy przyłączeniowej, sposób zapłaty lub
termin rozliczenia.
§7

1.

ODBIORCA zobowiązuje się do dokonywania zapłaty wynagrodzenia określonego w §
5 niniejszej umowy przelewem na konto DOSTAWCY podane w fakturze w terminie 10
dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby ODBIORCY.
2. Rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieŜących wskazań urządzeń
pomiarowych układów pomiarowo – rozliczeniowych według cen jednostkowych
podanych w ofercie Dostawcy. Za datę zapłaty uznaje się datę obciąŜenia rachunku
bankowego ODBIORCY.
3. Standardy jakości obsługi Odbiorca zostały określone w obowiązujących przepisach
prawa wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku –
prawo energetyczne.
4. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zmawiającego na jego
pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych
w § 38 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie
szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
energetycznym lub w kaŜdoczesnym później wdanym akcie prawnym określającym te
stawki.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają obustronnej zgody stron oraz formy
pisemnej pod rygorem niewaŜności, z zastrzeŜeniem § 6 niniejszej umowy.
2.
W przypadku odstąpienia przez Dostawcę od realizacji przedmiotu zamówienia z
winy
Dostawcy Odbiorca naliczy karę w wysokości 10 % wartości brutto
zamówienia.
3. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy strony będą dąŜyły do
jego polubownego załatwienia, a w przypadku braku porozumienia, na drodze
sądowej przez właściwy miejscowo ze względu na siedzibę ODBIORCY.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze
stron.

Wykonawca

Zamawiający

Znak sprawy: VIII – 271 – 7/09

Zał. 4
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PODWYKONAWCY( jeŜeli dotyczy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę
energii elektrycznej oświadczam, iŜ niŜej wymienione części zamówienia zostaną
powierzone do realizacji podwykonawcom: ( naleŜy podać zakres)
1…………………………….
2…………………………….

…………………dn. ……………………….

………………..................................................................
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
(pieczątką)
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