Sprawa ZP/0002/PD/2015

Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr ZP/............./........../ ..................
zawarta w dniu .......................... roku w Krakowie, pomiędzy Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
Krako z
siedzibą przy ul. Wrocławskiej 37a, 30–011
011 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście XI Wydział
Gospodarczy
spodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134048, REGON: 000032603, NIP: 675-00-01-774,
675
zwanym
dalej Zamawiającym,, reprezentowanym przez:
- dr Marię Zybura - Skrabalak - Dyrektora Instytutu
a
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
...............................................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą,, reprezentowanym przez:
- ..........................................................................
Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i n., ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm).
1.

2.
3.

4.
5.
6.

§1
Zgodnie z wynikiem postępowania, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu,
za
a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży
energii elektrycznej czynnej na potrzeby Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie,
Krakowie na
zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z późn.
zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej czynnej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością
jakoś
energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
Energia elektryczna będzie dostarczana do następujących punktów poboru:
1) szczęki górne odłączników w polach
ch 1 i 2 rozdzielni 15 kV stacji transformatorowej nr 4394 zlokalizowanej w Budynku „T”
Instytutu ul. Wrocławska 37A 30-011
011 Kraków;
2) zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń przedlicznikowych od strony złącza kablowego w kierunku instalacji Odbiorcy
– Zakładowy
kładowy Hotel Pracowniczy, ul. Oboźna 8, 30-011
30
Kraków;
Planowana wysokość zużycia w okresie obowiązywania umowy dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 2 160 000
kWh.
Zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkować dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za
faktycznie zużytą ilość energii według cen określonych w ofercie z dnia ................................. roku.
Moc umowna oraz warunki jej zmiany dla punktów poboru, określana jest każdorazowo w umowie, o której mowa w pkt. 2
niniejszego §.

§2
Zamawiający oświadcza, że nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
roku – Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.),
zm.), co oznacza że energia kupowana na podstawie niniejszej
umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego.

1.

2.
3.
4.

§3
Łączna prognozowana wartość umowy dostawy energii elektrycznej czynnej na potrzeby Instytutu Zaawansowanych
Technologii Wytwarzania w Krakowie,, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i według Oferty wynosi
........................ złotych brutto, (słownie: ..............................................................................................................................
.....................................................................................................................................),
w tym podatek VAT według stawki 23% w kwocie ....................... złotych (słownie: ....................................................................).
.....................................................
Wartość umowy wskazana w pkt.1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
zamówienia, w tym: zakładany zysk oraz
należne podatki.
Dostawy energii elektrycznej rozliczane będą według cen jednostkowych netto wynoszących odpowiednio:
1) .....................zł/kWh
.zł/kWh (słownie: ..........................................) – dla punktu poboru, o którym
rym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1);
2) .................... zł/kWh (słownie: .........................................) – dla punktu poboru, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2).
Ceny jednostkowe nie mogą ulec zmianie „w górę”, z zastrzeżeniem zmiany przepisów skutkujących
skutkujących zmianą kwoty podatku
akcyzowego lub podatku od towarów i usług VAT. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z
obowiązków nałożonych właściwymi przepisami od dnia ich wejścia w życie.
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5. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza
dopuszcza zmianę cen jednostkowych „w górę”, jeżeli wynikają one ze zmiany
obowiązujących przepisów mających wpływ na realizację umowy, w szczególności nakładających na Wykonawcę dodatkowe
obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami efektywności
efektywności energetycznej; zmiana cen wymaga
pisemnego uzasadnienia oraz przedstawienia szczegółowej kalkulacji, z treści której musi w sposób jednoznaczny wynikać
wysokość kosztów związanych ze zmianą obowiązującego prawa oraz ich stosunek procentowy do cen określonych w ust. 3.
6. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy ceny jednostkowe w danej taryfie zostaną obniżone, Wykonawca niezwłocznie
zawiadomi o tym Zamawiającego w sposób umożliwiający wystąpienie Zamawiającego z wnioskiem o zmianę cen określonych
w ust. 3 niniejszego paragrafu. Odmowa zmiany cen jednostkowych wymaga uzasadnienia.
7. Należność za pobraną energię elektryczną czynną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej
energii elektrycznej, ustalanej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo –
rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej w danej strefie czasowej dla określonej taryfy, określonych w
umowie.
8. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej,
elektr
dokonywane będzie na podstawie rzeczywistych
wskazań urządzeń pomiarowych przekazanych na Platformę Wymiany Informacji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego..
Dystrybucyjnego.
9. Płatnikiem należności za energię elektryczną jest Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie, ul.
Wrocławska 37a, poczta 30 – 011 Kraków.
10. Zamawiający oświadcza że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 675 – 00 – 01 – 774.
11. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP .....................................
..........................
.
12. Zapłata faktury zrealizowana będzie w złotych polskich przelewem na rachunek Wykonawcy w ............................. o numerze
...................................... w terminie
inie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednakże gdy faktura wpłynie do Zamawiającego na
mniej niż 7 dni przed upływem terminu zapłaty, Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 7 dnia od daty wpływu faktury. Za
dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku
rachun Wykonawcy.
13. Z tytułu przekroczenia terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii zakupionej
przez Zamawiającego, a koszty bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej. Zamawiający oświadcza, iż
wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z niniejszej umowy, w tym zgłaszanie grafików
handlowych dla Operatora Systemuu Dystrybucyjnego, przysługują Wykonawcy.
2. Bilansowanie dokonywane będzie na podstawie Standardowego Profilu Zużycia o mocy umownej określonej w Załączniku nr 2
do niniejszej umowy.
3. Rozliczenie niezbilansowania następować będzie na podstawie grafiku handlowego
handlowego oraz rzeczywistego zużycia energii
elektrycznej.
4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z niezbilansowaniami handlowymi na
rynku bilansującym.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) pobierania energii elektrycznej, zgodnie
odnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa;
2) terminowego regulowania należności za zakupioną energię elektryczną;
3) zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej i planowanej wysokości rocznego zużycia;
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji wnoszonych przez Zamawiającego; złożenie
reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty faktury za energię elektryczną.
§6
Dla realizacji niniejszej umowy w zakresie każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie umów:
1) umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego;
2) generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego;
§7
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od 01 września 2015 roku do 31 sierpnia 2017 roku.
§8
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanych:
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1)
2)
3)
4)
1.

2.

działaniem siły wyższej, przez okres jej trwania;
niezawinioną przez
rzez Wykonawcę awarią sieci energetycznej,
działaniem osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności,
przerwami w dostarczaniu energii spowodowanych działalnością OSD.
§9
Wykonawca może wypowiedzieć umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy Zamawiający
opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego
powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego
dwutygodnio
terminu do
zapłaty zaległych i bieżących należności.
Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca
kalendarzowego w przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę cen jednostkowych w trybie § 3 ust. 5 umowy, albo
nieuzasadnioną odmowę zmiany cen jednostkowych w trybie w trybie § 3 ust. 6 umowy.

§ 10
W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy w ciągu 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W taki przypadku Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
§ 11
ności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody
Wierzytelności
Zamawiającego.
§ 12
1. Wszelkie sprawy czy roszczenia wynikające z realizacji niniejszej umowy winny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki w
sposób polubowny,
ubowny, drogą negocjacji między stronami.
2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego
według prawa polskiego.
§ 13
W
sprawach
nieuregulowanych
niniejszą
Umową
mają
zastosowanie
przepisy
przepisy
Kodeksu
Cywilnego,
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo
energetyczne.
§ 14
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest mgr inż. Grzegorz Podlasko tel. 12 631 71 72, e- mail:
grzegorz.podlasko@ios.krakow.pl;; Wykonawca wyznacza, jako osobę odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy
......................................., tel. ............................,
.........., e-mail:
e
............................................... .
§ 15

1. Umowę sporządzono w języku polskim i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiającego.

2. Integralną część umowy stanowią załączniki oznaczone:
Nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia 29 lipca 2013 roku.
Nr 2 – Tabela mocy umownej
Nr 3 – Szczegółowy wykaz punktów odbioru
bioru energii elektrycznej (PPE)
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