Załącznik Nr 4 do SIWZ
Numer sprawy ZP/32/2017

WZÓR UMOWY - ZMIENIONY
Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/32/2017
- podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
zawarta w Łodzi w dniu ___ .___.2017 r. pomiędzy:
Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289
wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075321, NIP 729-22-42-712,
REGON: 471610127
Zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działają:
a
.............................................................................................................
/nazwa firmy/ imię i nazwisko właściciela, adres/

wpisanym do rejestru _______________ ______________________________________________ prowadzonego
przez _________________________, _________Wydział ____________________________ pod numerem _____
_______________ / prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez __________________ pod
Nr ___________ działającego pod nazwą
_______________________ NIP ________________, REGON: _______________________
zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa:

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.

3.

Umowa określa zasady sprzedaży energii elektrycznej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
Strony przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią:
a/ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2014 poz. 121 z późniejszymi zmianami),
b/ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012r. Nr 0 poz. 1059 z późn.zm),
c/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1200 z
późn.zm.)
d/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami).
Wykonawca oświadcza, że:
a/ posiada koncesję na obrót energią elektryczną nr ____________________ z dnia ___.__.____r. udzieloną
na jego rzecz przez Prezesa URE, ważną _____________________ ,
b/ zawarł z operatorem systemu dystrybucyjnego, wymienionym w § 2 ust. 4 umowy, generalną umowę
dystrybucyjną - umowy umożliwiające prowadzenie sprzedaży energii elektrycznej dla punktu poboru energii
elektrycznej wymienionego w § 2 ust. 1.1 i 2.1.
§2
PRZEDMIOT UMOWY

1.

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiajacego przy
zapewnieniu przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego dystrybucji tej energii zgodnie z poniższymi warunkami:
1.

Warunki techniczne związane z zakupem energii elektrycznej na potrzeby Instytutu „CZMP”:

1.1.

Punkt odbioru pod adresem: 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289

1.2.

Charakter odbioru (branża): Instytut Badawczy - Szpital

1.3.

Miejsce dostarczania
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Sek. 1 - zaciski prądowe głowic kablowych w polach liniowych nr 9 i 10 rozdzielni 15 kV sekcji I stacji SZO
odbiorcy
Sek. 2 - zaciski prądowe głowic kablowych w polach liniowych nr 14 i 15 rozdzielni 15 kV sekcji II stacji
SZO odbiorcy
1.4.

Napięcie znamionowe: 15/0,4 kV

1.5.

Moc przyłączeniowa: 3 000 kW

1.6.

Moc umowna: Sekcja I – 1500 kW; Sekcja II – 1500 kW

1.7.

Umowny współczynnik mocy: tg 0 = 0,4

1.8.

Grupa przyłączeniowa: III

1.9.

Grupa taryfowa: trójstrefowa (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny
doby)

1.10. Układ pomiarowo-rozliczeniowy: pomiar energii czynnej i biernej w 3 strefach czasowych po stronie
średniego napięcia.
1.10.1.1.1.

Przekładniki prądowe typ ASK20 75/5

1.10.1.1.2.

Przekładniki napięciowe typ VSK – 1 20 15/0,1

1.11. Aktualna grupa taryfowa B-23
1.12. Nr PPE – PLLZED000000426208, PLLZED000000700204
1.13. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy dla sekcji I i II w kWh:
Szczyt przedpołudniowy: 3 400 000
Szczyt popołudniowy: 1 600 000
Pozostałe godziny doby: 8 900 000
2.

Warunki techniczne związane z zakupem energii elektrycznej na potrzeby Działu Hoteli i
Budynków Mieszkalnych ICZMP:

2.1.

Punkt odbioru pod adresem: 93-345 Łódź, ul. Paradna 46

2.2.

Charakter odbioru (branża): Budynek Hotelowy należący do ICZMP

2.3.

Miejsce dostarczania
Numer stacji transformatorowej 768. Zaciski prądowe WLZ w złączu kablowym. Napięcie 0,4 kV.

2.

3.
4.
5.
6.

2.4.

Moc przyłączeniowa: 160kW

2.5.

Aktualna grupa taryfowa C-21

2.6.

Nr PPE PLLZED000057223108

2.7.

Prognozowane zużycie energii elektrycznej czynnej w okresie 24 miesięcy: 900 000 kWh

Strony postanawiają, że podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe Zamawiającego jest
Wykonawca. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do dokonywania zgłoszeń Umowy zgodnie z zapisami
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca może
zlecić wykonywanie obowiązków w zakresie bilansowania handlowego Zamawiającego innemu podmiotowi.
Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie Wykonawcy danych niezbędnych do wykonania niniejszej umowy
przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego właściwym dla Zamawiającego jest PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź.
Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem
wchodzących w zakres odrębnych umów.
Wykonawanie przez Wykonawcę usługi sprzedaży energii elektrycznej będzie możliwa pod warunkiem posiadania
przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji z PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi oraz po pozytywnej weryfikacji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosku zgłoszenia Sprzedawcy
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lub wniosku zmiany Sprzedawcy. Warunkiem świadczenia usługi sprzedaży energi będzie posiadanie przez
Zamawiającego ważnej umowy o świadczenie usługi dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
§3
ZOBOWIĄZANIA
Wykonawca zobowiązuje się do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zawarcia z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) umowy o Świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej w imieniu Zamawiającego.
Sprzedaży energii elektrycznej.
Zgłoszenia Umowy do realizacji zgodnie z zapisami w niej zawartymi.
Udzielania bonifikat za niedotrzymanie standardów obsługi Zamawiającego.
Rozpatrzenia wniosku lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi nie później niż
w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji.
Przyjmowania reklamacji Zamawiającego za pośrednictwem Centrum Zgłoszeniowego, strony internetowej
Wykonawcy ______________ w formie pisemnej, lub przez przedstawiciela wymienionego w § 5 ust.2

Zamawiający zobowiązuje się do:
1.

2.
3.
4.

5.

Udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonania następujących czynności w imieniu i na rzecz
Zamawiającego:
1. zawarcia z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) umowy o Świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej na warunkach wynikających z:
a) wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczonego na stronie internetowej OSD,
b) obowiązującej taryfy OSD oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD,
c) dotychczasowej umowy o świadczenie usług dystrybucji, w zakresie warunków technicznych świadczenia
usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego - o ile postanowienia umowy o świadczenie usług
dystrybucji w tym zakresie, nie są sprzeczne z taryfą OSO oraz wzorem umowy, o którym mowa w pkt a)
powyżej.
2. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej lub jej kontynuacji.
3. reprezentowania przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w sprawach związanych z
procedurą zmiany sprzedawcy.
4. dokonania wszelkich innych czynności, w tym składania oświadczeń woli i wiedzy, związanych z czynnościami,
o których mowa w punktach 1-3 powyżej.
Pełnomocnik będzie mógł udzielać dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo będzie mogło w każdej chwili być odwołane w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego
przez Zamawiającego na adres Wykonawcy.
Pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z warunkami Umowy, bez naruszania praw stron trzecich.
Dokonywania zakupu energii wyłącznie u Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej Umowy.
Niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiaroworozliczeniowym i o innych okolicznościach, mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczania za energię
elektryczną.
Niezwłocznego pisemnego zgłoszenia zmiany adresu doręczania korespondencji. Brak zgłoszenia upoważnia
Wykonawcę do uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres Zamawiającego za doręczoną.
§4
ROZLICZENIA

1.

2.
3.
4.
5.

Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną, dokonywane są na podstawie danych układów
pomiarowo-rozliczeniowych dla miejsca poboru energii elektrycznej określonego w § 2 ust. 1.1. i
2.1 Umowy.
Wybrana przez Zamawiającego grupa taryfowa obowiązuje przez cały okres rozliczeniowy.
Rozliczenia dokonywane są na podstawie cen i stawek zawartych w Formularzu Cenowym stanowiącym ofertę
Wykonawcy, zgodnie z grupą taryfową.
Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych
zgodnych z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD.
Faktury za pobraną energię elektryczną będą regulowane przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.
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6.

Płatność realizowana będzie w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku przekroczenia terminu
płatności Wykonawca _______________1.
§5
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

1.

Informacje techniczne lub handlowe przekazywane wzajemnie przez Strony w związku z realizacją Umowy oraz
informacje zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron nie mogą być przekazywane osobom trzecim, publikowane ani
ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy.
W celu realizacji postanowień Umowy, Strony wyznaczają przedstawicieli reprezentujących Wykonawcę
i Zamawiającego do bieżących kontaktów:

2.

ze strony Wykonawcy:
___________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, fax)
ze strony Zamawiającego:
____________________________________________________________
(imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, fax)
Strony zobowiązują się do bieżącej aktualizacji tych danych.
Aktualizacja tych danych nie wymaga dla swej ważności formy aneksu do umowy.
3.

Reprezentanci Stron, o których mowa w ust.2 nie są upoważnieni do dokonywania zmian niniejszej Umowy,
ani do zaciągania zobowiązań w imieniu którejkolwiek ze Stron Umowy.
§6
OBOWIĄZYWANIE UMOWY

1.

Umowa zawarta jest na czas określony od dnia …….... r. do dnia ……….. r. (24 miesiące) jednakże
wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż po
zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy
i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.

§7
Zmiany umowy
1. Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej
umowie w następujących sytuacjach:
1.

zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzy lub innych zmian ogólnie
obowiązujących przepisów prawa;
2. zmiany organizacyjnej Instytutu „CZMP” istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
3. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
4. zmiany adresu siedziby firmy i zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela
firmy;
5. zmiany terminu obowiązywania umowy;
6. w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich;
7. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, w
zakresie określonym w § 2 ust. 1.
2. Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt 7 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do doręczenia
Zamawiającemu szczegółowego zestawienia obejmującego kalkulację kosztów wykonania zamówienia, ze
wskazaniem w szczególności ilości osób wykonujących zamówienie wraz z wyszczególnieniem elementów
wynagrodzenia poszczególnych osób oraz kosztów ich ubezpieczenia pod rygorem utraty prawa do zwiększenia
wysokości wynagrodzenia ze względu na okoliczności wskazane w ust. 1 pkt 7.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 7 następuje na wniosek Wykonawcy
w drodze aneksu. Zmiana wynagrodzenia ustalona w drodze aneksu obowiązuje od miesiąca następującego po
1

Wpisana zostanie opcja wybrana w Formularzu oferty.
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miesiącu zawarcia aneksu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmiany,
o których mowa w ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 będące podstawą dokonania zmiany wynagrodzenia, weszły w życie.
4. W odniesieniu do zapisu w ust. 1 pkt 1ceny energii elektrycznej zostają pomniejszone/powiększone o kwotę
wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności
sporządzenia aneksu do umowy.
§8
Inne postanowienia Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 8.
2. Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, nie może przenosić na
osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności Wykonawca:
a) nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,
b) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego,
c) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego
d) nie może dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana z niniejszą
umową, w tym w szczególności nie może zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu
Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa, Umowy Pełnomocnictwa za wyjątkiem pełnomocnictwa dla
radcy prawnego lub adwokata,
3. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności
faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej
prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu
siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod rygorem skutków
prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję
kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę.
5. 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 całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. Wyłącznie właściwy do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd
Powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy
pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. W sprawach
nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”
oraz kodeksu cywilnego.
8. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest …………... Osoba ta nie jest
upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego. Zamawiający jest upoważniony do
wskazania innej osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację umowy w każdym czasie i dokonanie w tym
zakresie jednostronnej zmiany umowy.
9. Wykonawca oświadcza, iż zawarte w Umowie dane osobowe będzie przetwarzał zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych. Zamawiającemu przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą,
szczegółowo określone Ustawie o ochronie danych osobowych.
10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
11. Integralną częścią Umowy jest:
a) Formularz Cenowy stanowiący ofertę Wykonawcy.
b) Taryfa. Taryfa obowiązuje w zakresie nie sprzecznym z niniejsza umową (jeżeli Wykonawca
posiada ww. taryfę).

za Zamawiającego

za Wykonawcę

______________________________

_________________________________
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