Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących
47 – 400 Racibórz ul. Karola Miarki 4
NIP 639 – 16 – 98 – 314
tel. / faks. 32 – 415 – 30 – 01
32 – 415 – 22 – 55
32 – 415 – 24 – 57
tel./ faks 32 – 414 – 73 – 34

znak sprawy: SOSWNiS. 1600. 22. 2014. LK

Zaproszenie do składania ofert
na

dostawy energii elektrycznej w 2015r
na potrzeby SOSWNiS w Raciborzu

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30000 euro.

I – Zamawiający
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących (w skrócie SOSWNiS)
ul. Karola Miarki 4, 47 – 400 Racibórz
NIP:
639 – 16 – 98 – 314
telefony: centrala 32–415–30–01 lub 32–415–22–55, zamówienia publiczne 32–414–73–34
faksy: 32–414–73–34 lub 32–415–22–55 wew. 42
strona internetowa: http://www.oswnis.pl/
e-mail: oswnis.sekretariat@wp.pl – sekretariat
e-mail: soswnis.l.kalinska@wp.pl – dział zamówień publicznych
Informacje dodatkowe
Zamawiający jest placówką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Województwo Śląskie.
II – Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje dotyczące składania ofert
1. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie regulaminowym, zgodnie z regulaminem wewnętrznym
SOSWNiS przewidzianym dla zamówień o wartości poniżej 30000 euro.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie obowiązującymi przepisami Prawo energetyczne.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
III – Przedmiot zamówienia
CPV 09310000-5 Elektryczność
1. Dostawa – zakup energii elektrycznej w 2015r dla sześciu punktów poboru na potrzeby Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej o łącznej szacunkowej ilości 162,4 MWh.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Wykaz punktów poboru energii elektrycznej
zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
4. Usługi dystrybucji nie są objęte przedmiotem zamówienia i świadczone będą na podstawie odrębnej
umowy z TAURON Dystrybucja GZE S.A. W związku z tym Wykonawca winien mieć podpisaną z wyżej
wymienionym umowę dystrybucyjną.
5. Z uwagi na charakter zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej
przedmiotem zamówienia. Określona powyżej ilość jest ilością szacunkową (prognozowaną).
Prognozowane zużycie energii elektrycznej stanowi element pomocniczy, służący wyborowi
najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w
podanych ilościach.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania do 20% mniejszej ilości energii niż
prognozowana, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
Rozliczenie nastąpi za faktycznie zużytą ilość energii wg ceny jednostkowej określonej w ofercie
Wykonawcy.
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7. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną Zamawiający wprowadza możliwość
udzielenia zmówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia
podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, z zastrzeżeniem, że cena jednostkowa określona
w ofercie Wykonawcy pozostanie niezmienna.
8. Realizacja dostawy energii elektrycznej odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb
zamawiającego, zgodnie z parametrami technicznymi i na zasadach określonych w obowiązującej
ustawie Prawo energetyczne oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
IV – Miejsce i termin wykonania zamówienia
1. Dostawy energii elektrycznej realizowane są na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, ul. Karola Miarki 4.
2. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2015r do 31.12.2015r
3. Zamawiający informuje, że bieżąca umowa z dotychczasowym dostawcą energii wygasa z dniem
31.12.2014r.
V – Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami, oraz informacje o sposobie
porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Lucjana Kalińska - specjalista ds. zamówień publicznych

godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30
tel./ faks 32 – 414 – 73 – 34

Pytania należy kierować pod adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Niesłyszących i Słabosłyszących
47 – 400 Racibórz, ul. Karola Miarki 4
Nr faksu: 32 – 414 – 73 – 34
e-mail: soswnis.l.kalinska@wp.pl

1.

W celu porozumiewania się z wykonawcami zamawiający wymaga, aby wykonawca w ofercie wskazał
adres poczty elektronicznej lub nr faksu.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie,
faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i
oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie.
VI – Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty – według wzoru, stanowiącego załącznik nr
2 do niniejszego Zaproszenia lub zawierać wszystkie elementy w nim wymienione.
2. Każdy wykonawca może przedstawić tylko jedna ofertę.
3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała
prawnie wszystkich partnerów.
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na
złożenie oferty w postaci elektronicznej.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
6. Jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo
takie musi w swej treści jednoznacznie wykazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo
musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez
notariusza.
7. Ofertę zamieścić w zamkniętej kopercie, a kopertę zaadresować na Zamawiającego, według wzoru:
Nazwa i adres Wykonawcy

Adresat:
Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy
dla Niesłyszących i Słabosłyszących
ul. Karola Miarki 4
47 – 400 Racibórz
Przetarg nieograniczony – dostawa energii elektrycznej

NIE OTWIERAĆ przed 07.11.2014 godz. 10.30
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8. Ofertę będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie doręczona
do siedziby Zamawiającego. Pełne ryzyko nie doręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.
VII – Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 07.11.2014r do godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego – budynek główny – parter – Biuro podawcze
2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 07.11.2014r o godz. 10.30
w siedzibie zamawiającego –Dział zamówień publicznych – budynek główny – parter pok. nr 1.18
VIII – Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, których
poniesienie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w
tym stawkę opodatkowania akcyzą, podatek VAT, koszty rozliczania faktur, koszty wynikające z
dokonywania bilansowania handlowego i odczytów.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
3. W ofercie należy podać cenę jednostkową netto za 1 MWh dla wszystkich wskazanych punktów odbioru,
a następnie obliczyć wartość netto za wskazaną szacunkową ilość MWh i na tej podstawie obliczyć
wartość oferty brutto, jako sumę łączną wartości netto oraz wartości podatku VAT.
4. Łączna cena brutto stanowi cenę ofertową za wykonanie całości zamówienia.
5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
6. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała
zmianom.
IX – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Ponieważ przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, zamawiający
oceni oferty zgodnie z jedynym kryterium cena = 100%.
X – Istotne postanowienia umowy
1. Istotne warunki umowy określone zostały w Projekcie umowy – (stanowiącym – załącznik nr 3 do

niniejszego Zaproszenia).

Racibórz, dnia 2014-10-29
Zatwierdzam:
/ - / mgr Agata Tańska
dyrektor SOSWNiS

========================================================.
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Załącznik nr 1

Wykaz punktów poboru energii elektrycznej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
Nr licznika

Lokalizacja
ppe

Grupa taryfowa

Średni czas
użytkowania
(łącznie)
w okr. 12 mies.

Szacunkowe
zużycie energii
(12 mies)
kWh

12000

03700125

ZSZ – Warsztaty
ul. Wojska Pol. 5/0

03700137

INTERNAT
ul. K. Miarki 4/0

taryfa G – 11

A 63
moc 40 kW

18221932

INTERNAT Ż
ul. K. Miarki 4/0

taryfa G – 11

A 63
moc 40 kW

25445583

INTERNAT (pok. g.)
ul. Wojska Pol. 3

taryfa G – 11

A 25
moc 5,5 kW

1000

SZK. ZAWOD.
ul. K. Miarki 4

taryfa C – 11

A 63
moc 39 kW

3000

taryfa OSD C – 21

moc 65 kW

8356183

96729969

Razem

BUD. Szk. – Admin.
ul. K. Miarki 4

taryfa OSD G – 11

Moc
kW

A 32
moc 21,1 kW

6000
41400

2120 godz.

99000

162400
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Załącznik nr 2
.....................................................................
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców )

OFERTA
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Raciborzu

Dane Wykonawcy/ów
Nazwa/y Wykonawcy/ów: .................................................................................................................
........................................................................................................................................................

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub
członków konsorcjum)

Siedziba/y (adres/y) ......................................................................................................................
...................................................................................................................................................
województwo ............................................................................
NIP .....................................................................

KRS ..........................................................

nr telefonu .......................................................... nr faksu .........................................................
adres e-mail: .................................................................................
My niżej podpisani w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dotyczącego dostaw energii elektrycznej w
2015r na potrzeby SOSWNiS w Raciborzu, składamy naszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w
zakresie określonym w Zaproszeniu.
1.

Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę uwzględniającą wszystkie elementy kosztów
wykonania:
Nr licznika
taryfa

1.
03700125
G-11

2.

47-400 Racibórz
ul. K. Miarki 4/0

18221932

47-400 Racibórz
ul. K. Miarki 4/0

25445583

47-400 Racibórz
ul. Wojska Pol. 3

G-11
G-11
8356183
C-11
96729969

Łączne
szacunkowe
zużycie energii
(12 mies)
MWh
3.

Cena jednostkowa
netto
za 1 MWh
4.

Wartość
netto
zł
(3 x 4)
5.

47-400 Racibórz
ul. Wojska Pol. 5/0

03700137
G-11

C-21

Lokalizacja
ppe

162,4

.................

.................

47-400 Racibórz
ul. K. Miarki 4
47-400 Racibórz
ul. K. Miarki 4

podatek VAT...........% kwota
Cena oferty – Razem wartość brutto
Słownie cena oferty brutto: ..................................................................................................................................... złotych
2.
3.
4.

Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Zaproszeniu do składania ofert.
Oświadczamy, że istotne postanowienia zawarte w projekcie umowy, zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku
wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w
terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
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5.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący:
...............................................................................................................................................................................
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę wspólną – spółki cywilne lub konsorcja)

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować pod adres:
.................................................................................................................................................................................
nr telefonu ........................................................................... nr faksu .......................................................................

adres poczty elektronicznej e- mail: ..............................................................
Upoważniony/upoważnieni do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu Wykonawcy/ Wykonawców:
Imię i nazwisko .............................................................................................................
............................................................................................................

Załączniki do oferty:

.............................................................
.............................................................
............................................................

...................................................., dnia .....................................
(miejscowość)

........................................................................
(pieczęcie imienne i podpisy upełnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy
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Załącznik nr 3 –
Projekt umowy

UMOWA nr ... / ...
zawarta w Raciborzu, w dniu
roku pomiędzy:
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących z siedzibą w Raciborzu
(47-400) przy ul. K. Miarki 4 posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 639-16-98-314, zwanym w
treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1.
2.
a:
..........................................................................................
z siedzibą w .............................................................................................
posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: ......................................,
REGON: ..........................................................,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców .......................................................................... prowadzonego
przez ......................................................., pod numerem KRS:...................................................
reprezentowanym przez:
1.
2.
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, zwanych łącznie „Stronami”,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013
poz. 907), zawiera się umowę następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze zakupem energii
elektrycznej na potrzeby Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia
10 kwietnia 1997 (Dz. U. z 2012 poz. 1059 i zm. z 2013 poz. 984) oraz wydanych na jej podstawie
aktach wykonawczych.
2. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem,
opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
a) OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
świadczeniem usług dystrybucyjnych;
b) Generalna Umowa Dystrybucyjna - umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD określająca ich
wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji
niniejszej Umowy;
c) Umowa - niniejsza umowa,
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;
f) okres rozliczeniowy - okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje
rozliczenie zużytej energii elektrycznej;
g) bilansowanie handlowe - zgłaszanie OSD przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe
do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i
prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii
elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.
§2
Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej
1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy
na sprzedaż energii elektrycznej.
2. Szczegółowy wykaz punktów poboru oraz przewidywana ilość zużycia energii zostały określone w zał. nr
1 do umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania do 20% mniejszej ilości energii niż
przewidywana. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami
dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg ceny jednostkowej wg której
rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej określonej w ofercie Wykonawcy.
4. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na ilość energii elektrycznej Zamawiający wprowadza
możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wartości zamówienia
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podstawowego, z zastrzeżeniem, że cena jednostkowa wg której rozliczana będzie sprzedaż energii
elektrycznej pozostanie niezmienna przez cały czas obowiązywania umowy.
5. Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej określana jest
każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD.
6. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe
dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej Umowy.
7. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na
podstawie danych udostępnionych przez OSD, lub stosowanego przez siebie algorytmu.
8. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na
podstawie standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w załączniku nr 1.
9. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej.
10. Wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym wynikające z niniejszej Umowy, w
tym zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę.
11. Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego,
co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo
Energetyczne.
§3
Standardy jakości obsługi
1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu przysługuje prawo
bonifikaty według stawek określonych w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia
2011 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią
elektryczną (Dz. U. 2013 poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym
jakościowych standardów obsługi.
§4
Podstawowe obowiązki Zamawiającego
Na mocy Umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
1. Pobierania energii elektrycznej, zgodnie 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.
§5
Zasady rozliczeń
1. Łączną wartość przedmiotu umowy Strony ustalają do kwoty brutto: ......................zł,
w tym podatek VAT stawka .......... %,
według ceny jednostkowej netto ................zł za 1 MWh,
zgodnie z ofertą Wykonawcy
2. Cena wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostanie niezmienna przez cały czas
obowiązywania umowy.
3. 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 pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej
określonej w Umowie.
4. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak
i
z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu
pomiarowo - rozliczeniowego.
5. Wykonawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z tytułu
świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty.
6. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii
odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD.
§6
Płatności
1. Należności wynikające z faktur VAT są płatne w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia
faktury VAT oraz nie krótszym niż 7 dni od daty wpływu na adres Zamawiającego
2. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawcy przysługuje prawo do
naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
4. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczoną energię
elektryczną.
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:
........................................
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6. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody
Zamawiającego.
§7
Obowiązywanie umowy, wypowiedzenie umowy, wstrzymanie dostaw
1. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 1 stycznia 2015r,
lecz nie wcześniej niż z dniem pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy.
2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015r.
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. generalnej 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 powyżej będzie
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, pod rygorem
rozwiązania Umowy.
5. W przypadku gdy Wykonawca poweźmie wiadomość iż umowa o świadczenie usług dystrybucji została
rozwiązana bądź wygasła, a Zamawiający nie poinformuje go o tym w trybie wskazanym powyżej,
Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w zakresie punktów poboru, do których dostarczana jest
energia elektryczna w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji z dniem jej rozwiązania.
6. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w przypadku
gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną o co najmniej miesiąc od upływu
terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy
i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i obecnych należności.
7. Przedstawicielem Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy jest :
pani/pan ..........................., tel. ..................., fax ........................ e-mail.........................................
8. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy jest
pani/pan ..............................., tel. ..................., fax .................... e-mail.........................................
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% maksymalnej wartości brutto
umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% maksymalnej wartości brutto umowy,
o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy odszkodowanie w wysokości poniesionych kosztów zakupu
energii elektrycznej kupionej od sprzedawcy rezerwowego na skutek odstąpienia Wykonawcy od
wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Jeżeli szkoda przekroczy zastrzeżona karę umowną, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§9
Zmiana Umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zapisów ust. 2. Zmiana umowy dokonana z
naruszeniem niniejszego zapisu podlega unieważnieniu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia w
zakresie:
1) zmiana miejsca dostawy - zmiana lokalizacji Zamawiającego w skutek zmian organizacyjnych lub
innych okoliczności niezależnych od stron umowy;
2) terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, (w
szczególności gdy uzgodnienia w instytucjach opiniujących będą trwały dłużej niż jest to określone w
przepisach);
3) aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów
prawnych;
4) zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot
umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami;
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3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5) w przypadku, gdy wystąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, wówczas strony dostosują stawkę
podatku VAT do obowiązujących przepisów prawa i ustalą wartość przedmiotu umowy w oparciu o
zmienioną stawkę tego podatku;
6) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikającą ze
zmian w przepisach prawa;
7) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w przypadku likwidacji
jednostki edukacyjnej lub w skutek zmian organizacyjnych, takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Zmiany winny być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 10
Postanowienia końcowe
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 tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku
zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
Zamawiający dla realizacji umowy i dokonania czynności związanymi z wprowadzeniem jej do systemu
OSD udziela Wykonawcy pełnomocnictwa o treści zawartej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo energetyczne.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony oddają pod rozstrzygnięcie
właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 – do umowy
Wykaz punktów poboru energii elektrycznej
dla budynków SOSWNiS w Raciborzu
Okres trwania umowy od ........................... do ...................................
Nr licznika

Lokalizacja ppe

03700125 ul. Wojska Pol. 5/0
47-400 Racibórz
03700137 ul. K. Miarki 4/0
47-400 Racibórz
18221932 ul. K. Miarki 4/0
47-400 Racibórz
25445583 ul. Wojska Pol. 3
47-400 Racibórz
8356183 ul. K. Miarki 4
47-400 Racibórz
96729969 ul. K. Miarki 4
47-400 Racibórz

Grupa
taryfowa

Moc
kW

Szacunkowe
zużycie energii
dla punktu
kWh

G – 11

21,1

12000

G – 11

40

6000

G – 11

40

41400

G – 11

5,5

1000

C – 11

39

3000

C – 21

65

99000

Łączne
szacunkowe
zużycie energii
MWh

162,4

Cena
jednostkowa
netto
za 1 MWh
zł

.............

Łączna
wartość netto
zł

.............

Podatek VAT
..............%
kwota
zł

..............

Łączna
wartość brutto
zł

................

162400 kWh
= 162,4 MWh

1

Załącznik nr 2 – do umowy
Racibórz, dnia ...................
Nazwa Wykonawcy/sprzedawcy
.................................
adres
.................................
NIP
................................
Regon
...............................
PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym udzielamy pełnomocnictwa do dokonania następujących czynności związanych ze
zmianą sprzedawcy energii elektrycznej:
1) zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z
................................... umowy sprzedaży energii elektrycznej;
2) doprowadzenia do podpisania z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej;
3) reprezentowania przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach
związanych z procedurą zmiany sprzedawcy;
4) dokonywania wszelkich czynności koniecznych do przeprowadzenia działań, o których
mowa w pkt. 1 – 3;
5) udzielania dalszych pełnomocnictw w ww. zakresie pracownikom Wykonawcy.
Pełnomocnictwo jest ważne w okresie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej
nr ................ z dnia ............................

Nazwa Zamawiającego/odbiorcy
...................................
adres
..................................
NIP
..................................
Regon
.....................................
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