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Lp Pytanie Odpowiedź

l Czy ZamawiĄący wyraża zgodę na zawarcie unrorł,y rv formie

korespondencvinei?

Tak

2. Cz.y Zamawiający wyraża zgodę na zrnianę wysokości wynagrodzenia w

przypadku zmiany przepisów plawa nakładających dodatkowe

Óbowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub ceĄfikatarni
dotyczącymi efektywności energetycznej ( koszty zakuptl cenyfi katów)

lub irrriych opłat o charakterze publicznoprawnyn a dotyczących zakupu

energii eJektryczn ej. Zmtana ceny enelgii elektrycznej ulegnie znrianie

od dnia weiśgia w Ącie właściwych przepisów.

Nie

J Dotyczy rozdziału 5 ust. 1 do SIWZ,
Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że telmin realizacji będzie od

01.0'1.2020 r, do 30,06.202l r. po pozytywnie przeprowadzonej

procedurze zmiany sprzedawcy i skutecznym zgłoszeniu umowy do

Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkiclr punktów poboru

obj ęt]-ch postępowaniem przetargowym,

Zamawiaj ący wyr aża zgodę,
Zalrlawiający zt,nodyfikuj e siwz
Tom l roz, l pkt. 6

TERMTN RiALIZACJI

PRZEDM]oTU

ZAMoWIEN]A

Tenlin wykonania zakupu energii
elektrycznej ma obejmować okres
od 0l .0'7 .2020r. do 30,06,2021r po
pozyrywn ie przeprowadzorrej
procedurze zmiany sprzedawcy i

skutecznyn zgłoszeniu umowy do
Operatora
Systemu Dystrybucyjnego dIa
wszystkich punktów poboru
objętych postępowaniem
przetargowym

4 DoĘczy rozdziałtl5 ust, 3 do SIWZ,
W związku z postanowionym przez Zanawiającego wymogiem
zapewnienia Wykonawcy wydłużonego terminu płatności za faktury t.

60 dni w celu potwierdzenia Państwa pozyt}"wnej kondycji finansowej

uprzejmie ptosimy o udostępnienie następujących dokumentórv:

A. aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego
(US) oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(ZUS) potwierdzaiące niezaleganie z opłacaniem podatków ora? opłat i

Informację publiczną na
wniosek udostępnia się w
terminie l4 dni. jednakże

zgodnie z treścią ań. 15zzs ust.1

pkt. 10 z dnia 2 marca ż020 r. o
szczególnych rozwiązaniach
związarrych z zapobieganiem,
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awione nie
zaś$ iadczenia u

Wykoriawcy);
B, zatwierdzolre roczne sprawozdanie finansowe zaż019 rokwraz z

danych kwaltalnych z roku poprzedniego 2018.

%, "b."* 
umowy na sprzedaż energii elektrycznej nalezy

llypowiedzieć?

aktualnie obowiązujących umów?

-Wyko**.u 

prosJ o usunięcie kar unownych - § 8 załącznik nr, 7,

akcji promocyj nycIl /programów lojalnościorł,ych?

przeciwdziałaniem i
zw a|czaniem COVID- 1 9, innych
chotób zakażnych oraz
Wy\^ ołanych nimi syt uacj i

kryzysowych (DZ. U, z ż020 r.
poz. 374 z póżn. zm). w
poStępowaniach prowadzonych
na podsta\Ą ie ustaw. termin nie
rozpoczyna się, a rozpoczęty
ulega zawieszeniu (wejście w
Zycie 31.03,2020 r.l.. a wiec
zawieszeniu uleg] także tetmin
14 dniowy do udzielen ia

inlormacj i publicznej ządancj
przez wykonawcę

5

6

j

8

Nie ( umowa na czas określony)

Odpowiedz rv ad 5

Zamawiający nie wyraża zgody

Zapis dotyczy zmiany ilości
punktów w obrębie grup
tarylowrych wskazan; ch w SI\łl

9 Nie

l0 Cry nu*"ry ia"rtyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD l

*.Lurun. przez Zama,wiającego w SIWZ są zgodne z numel,a:ni

Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na

dokumentacń stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (faktur ach

VAT), Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach

numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt

1l.]0.4]RIE,SD.

Tak

1l C,zy Zamawiający uryraża zgodę na skrócenie terminu płatności faktu

VAT do 30 dni od daty uystawienia faktury?
Nie

12 Zamawiający rlie wyraża zgodyProśba o zmianę zapisów w ofercie/projekcie umowy:

"Ośrł,iadczamy, że cena jednostkowa za 1 MWh netto (tj. cena bez

podatku VAT) podana w powyższej tabeli nie będzie zmieriiana w toku

realizacji zamówienia z wyiątkiem sytuacji, w której dokona się zmiana

podatku akcyzowego."
1]a;

iednostkowei nastąpi w dniu wejścia w łcie tych zmian,"



)

l3 Zlvracamy się z zapytaniem, czy Zamawialący przekaże niezbędne dane

w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenĘ do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy?
Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie równięż
załącznik do umorły.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzeborvał do przeprowadzenia
zmiany sprzedawcy:
a) danych dla każdego punktu poboru:
- nanva i adres finny;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gnrina);
- numer licznika;
- OpeIator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia doĘchczasor,vej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czyjest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania llumeru NTP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa danajednostka;
- dokurnent potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania
unrowy sprzedazy energii elektrycznej oraz pełnomocnichva.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów
sprzedazy zawieraj ące błędne dane, skutkienr czego może okazać się
konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od żw. sprzedawcy
fezerwowego, o któryrn mowa w aft. 3 Ust. 29a ustawy Prawo
en€IgetycZne.

Tak

14 Czy umowy dystlybucy;ne dla punktu poboru energii elektrycznej są

zawafte na czas okt,eślony, czy nieokreślony?
Na czas n ieokreślony

l5 Czy Zamawiaiący dopuszcza zawarcie umowy drogą pocztową? Tak
l6 Czy obiekĘ Zamawiającego dysponują instalacją wytwarzania energii

eIektrycznei np. fotowoltaiczne j?
Nie

l1 Czy Zamawiający posiada zawaItą Unrowę Sprzedazy energii
elektrycznej, na jaki okres czasowy? Jeżeli Ulnowa Sprzedaży jest

zawańa na czas nieokreślony, to jaki jest okles wypowiedzenie tej

umowy oraz czy tlmowa została już rłrypowiedziana?

Tak do 30 06.2020r.

I8 Proszę o wydłużenie teminu składania ofęrt do 24.04.ż020 r, do godz,

14:00

Modyfikacja siwz - terrnin
przesunięto na 29.04,2020r. godz.
bez zmian.

]9 Czy Zamawialący dopuszcza rnożliwość ptzekazania załącznika nr 6 do
SIWZ razem z ofertą zamiast dosyłania go do 3 dni od zamieszczellia na

stlonie internetowe.j infonnacji, o której mowa w art. 8ó ust, 5 ustawy
PZP?

Tak

20 Czy Zamawialący dopuszcza, by Sprzedawca posiadał Umowę
bilansowania z POB. Zgodnie z przepisalni nie wryrnaga się, by
Sprzedawca samodzielnie pełnił funkcję POB - proszę o naniesienie

zmian w proiekcie umolłry.

Tak

2I Uwagi do projektu ul,nowy:

- par. l ust. l - podano nieprawidłowy publikator Dz. U, (wpisano rok
ż029)
- par. 2 ust. 5 - zamiast ,,w ramach określonych ... grupy taryfowej"
powinno chyba być ,,w ramach określonych , , ,. gl,up taryforłrych"
- par. 2 ust, l0 - czy nie powinno być ,,w prrypadku utaty przez
Wykonawcę statusu podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie . . . " ?
- par. 3 ust, 3 - prośba o wykreślenie "faksu"

Zamaw iający zmten ia treść
załącznika nr 7 do SIWZ Istotne
postanowienia , które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej
umowy w spt,awie zamówienia
pubIicznego (projekt umowy)
załącznik nr 1 od odpowiedzi.

§l ust, 1 poprawiono patrz



- par. 3 ust. 4 - prośba o dopisanie na koniec zclania "(,.,) lub

zikoriczenie obowiązlłvania Umowy sprzedaży, tj, do 30,06,202] r,"
załączllik nr 7

§ 2 ust, 5 poprawiono patlz
załącznik t 1

§ 3 ust.3 Zamawiający nie
wyraża zgody
§2 ust, 10 poprał,iono patrz

załączn|k nr 7

§ 3 ust. 3 Zamawiający nie wyraza
zgody
§3 ust. 4 Zamawiający n ie w; raża

zgody
§ 5 ust, l w przypadku
przekroczenia waftości umowa
może zoslać zmieniona na
podstar,vie ań, 144 ust, 1 pkt. 6

uPZP
§8 ust. 1 - przykładowe przyczyny
np, Utrata koncesji, utlata statusu
podmiotu biIansującego
natychn]iastowe l ozwiązan ie
umorłry przez wykonawcę skutkuje
naliczeniem kary umownej i

zastosowaniem § 3 ust. 4 umowy

§. 8 ust, 4 Zamau iając5 nie wyraża

zgody
§ 10 po pkt 6 popl,awiono patrz

załączn|k nr 7

§ 10 pkt, 7, zamawiający
pozoslawia § l0 pkl, 7 bez ztnian

dś
negocjacje?
- pu,. r O po pkt 6 - jest treść .,wszystkie istotne zmiany"," - czy ta eść

ma stanowić odrębny punkt, ustęp ? Zjakiej Wzyczyny umieszczon tą

Obecne postanowienia są niezrozumiałe i mogą utrudniać

przeprowadzenie dostosowania zlnian do zmieniającego się podatku

VAT.

Załącznik nr 1

Poprawiony projekt umowa

Istotne postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego

;; ,i-l'lilK§§,Xi:'il,I,,.lX-'.j;i,;"il,
pod adowy 35 405 000, 00zł opłacony w całości,

lszej IAJĄCYM
reprezentowaną przez ,.. ......... -.....
a
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,
repIezentowanym przeZ

NapodstawiepostępowaniaoudzieleniezamówieniapublicznegonrSA-381_10/l9wtrybieprzetargu

nieograniczonego, w oparciu o ustawę z drria 29.01.2004r, Prawo zamówień publicznych (Dz,U, z 2019 r, poz,l843)

zwaną dalej ustav/ą, strony zawierają umowę o następującej treści:

§1
Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne
l, prr"d,-'.,iot",r, Umowy jest okreśIenń praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą energii elektlycznej na

potrzeby ob iektu:
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,,Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 2.62-300 Września
na zasadach określonyclr w ustawie z dnia 10 kwietnia 1 997 r, Prawo energetyczne (Dz, U . z 2019 r. poz. 7 55 z póżn.
zm.) oraz w wydanych najej podstawie aktach wykonawczych,
2, Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i

jakością energii wclrodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej przez
Zamawiającego Z operatofem Systemu Dystrybucyjnego.

3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:
a. OSD _ Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorslwo energetyczne zajmujące się świadczerriem usług

dystrybucyjnych;
b. Generalna Umo\rya 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 zawaIta pomiędzy Zamawiającym a OSD określająca prawa i

obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucj i energii elektrycznej;

e. punkt poboru miejsce dostarczania energii elektrycznej;

f, okres rozliczeniowy - okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje rozliczenie ztlżylej
energii elektrycznej;

g, bilansowanie handlowe _ zgłaszanie operatorowi systemu dystrybucyjnego przez podmiot odpowiedzialny za
bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaĄ energii elektrycznej zawaĄch przez użytkowników systemrt i

prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzecryrvistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej iwielkości
okleślonych w Ęclr umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.

§2
Podstawowe zasady sprzedaży energii elektrycznej
1. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia u OSD, w imieniu Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu ulnowy na

sprzedaż energii elektrycznej.
2. Powyższe Wykonawca zobowiązuje się wykonać bez zbędne1 zwłoki, po zawarciu umowy na sprzedaż energii i

udzieleniu pełnomocnictwa Wykonawcy w tym zakresie z zachowatriem zasad iterminów określonych w Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej u danego OSD, do którego sieci przyłączone są obiekty
Zamawiającego.
3. W ceIu wykonania powyższych czynności, Zamawiający udostępni i przygotuje niezbędne dane idokumenty,
4. Wykonawca prześle na wskazany adres email: sekretariat@szpitalwlzesnia,home,pl dokumenĘ potwierdzające
wykonanie powyższych czynności w terminie oraz przekaże bez zbędnej zwłoki wyniki od właściwego OSD
weryfi kacji zgloszenia zmiany sprzedawcy.
5, Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsce dostat,czerria energii elektrycznej okreśIana jest każdorazowo w
Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawaltej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Zamawiaj ący może zmienić moc

umowną do obiektów w rarnach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych,

6. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcj i podmiotu odpor.viedzialnego za bilansowanie handlowe

dla energii elektrycznej splzedanej w ramach tej Umowy,

7. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej.

8. Wszystkie prawa i obowiązki zwtązane z bilansowaniem handJowym wynikające z nilliejszej Umowy, w tym

zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przechodzą na Wykonawcę,

9. Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy kolicowego, co

oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetyczrym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne.

10,W przypadku utraty przez Wykonawcę statusu podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB)
Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy pomiędzy ceną energii od dostawcy rezerrvowego a ceną energii

wynikającą z niniejszej umowy od dnia wstrzymania dostaw energii przez Wykonawcę do dnia zawarcia ptzez

Zamawiającego nowej umorły na dostawę energii eIektrycznej,
1 1. Różnicę o której mowa wyźej Zal,nawiający może potrącić z rłrynagrodzenia Wykonawcy,

§3
Standardy jakości obslugi
l, Standardy jakości obsługi klienta zostaĘ określone w obowiązujących przepisach ,łl,konawczych wydanych na

podstawie usta\ły z dnia l0 kwietnia ]997 r, Prawo energetyczne- (DZ. U. z2019 poz.755 zp6ż zm)
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2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsfugi Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty
według stawek określonyclr w Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 06 marca 20l9 r, w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozIiczeń w obrocie energią elektryczną (Dz, U. zż019 poz.503 ) lub w
każdym później wydarrym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.
3. W celu zagwarantowania sprawnej obsługi Wykonawca zapewni Zama:wiającemu kontakt z co najmniej dwiema
osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za rea|izację umo\ły ze strony Wykona\łcy, Wszystkie zgłoszenia
Zamawiającego wobec Wykonawcy, wynikające z treści Umowy, realizowane poprzez kontakt ze wskazanymi
osobami z pomocą faksu lrrb poczty elektronicznej będą traktowane na równi z przekazaniem informacji tradycyjną
drogą pocztową.
4,W plzypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżącyclr po stronie Wykonawcy Zamawiający obciąży Wykonawcę
kosźami stanowiącyni różnicę pomiędzy ceną zDzytej energii e|ektrycznej lrrynikającej z umowy a ceną energii

sprzedawcy rezerwowego, do czasu rozpoczęcia świadczenia usług przez nowo wybranego sprzedawcę energii,,

niezależnię od kar umownych,

§4
Podstawowe obowiązki Zamawiającego.
Na mocy Umowy Zanawiający zobowiązuje się w szczególności do:

l, 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 umownej, planowanej wysokości rocznego zllżycla,
Zamawlający może zmienić moc umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie

zamówienia grupy taryfowej

§5
Zasady rozliczeń
l. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej, która wynosi za sprzedaż jednej l

MWh: okresu dostawy: od ...........r. do ....,...........r.
całodobowo: złlMWh; do których to stawek dolicza się podatek od tolvarów i usług według stawki

obowiązującej w dniu dokon}rvania płatności, a wynoszącej w dniu zawarcia umovry 23 oh.

Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za sprzedaż energii wynosi zł, ( słownie ... ,......00/100) brutto.

Kwota ta stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zanawialącego wzg|ędem Wykonawcy
2, Cena, wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia
z wyjątkiem sytuacj i, w której dokona się zmiana podatku akcyzowego.
3, Należność Wykonawcy za zuj|ylą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako iloczyn
ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniouJch i ceny jednostkowej

energii elektrycznej określonej w Umowie.
4. Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy rrależny podatek VAT wedhrg obowiązującej stawki.

5. Roz]iczanie zobowiązań wynika.iących z §Ąułu sprzedaĄ energii elektrycznej odblłvać się będzie według danyclr
pomiarowo_rozliczeniowyclr uzyskanyclr z układu pomiarowo - rozliczeniowego dla danego punktu poboru energii,

6, Wykonawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z Ętufu świadczenia
usługi dysĘbucji oraz sprzedaĘ energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty.

7. odczyty rozIiczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się
będą w okresach roz|iczeniowych wskazanych przez OSD w przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy danych
pom iarowo-rozliczeniowych.

§6
płatności
1. Termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty jej otrzymania.

ż, Za przekroczenie terminów płatności określonych w fakturach, Wykonawca może naliczyó odsetki w wysokości

ustawowej za oófulienie w transakcjach handlowych,.

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem
NIP:7891692746
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem
NIP:,.,......,,,,,......

podatku VAT i posiada rrumer identyfikac.li podatkowej

podatku VAT i posiada nuller identyfikacji podatkowej

5. Wynikające z niniejszej ulllowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przenoszone na inne podlnioty pod
jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Za,nawiający wyrazi na to przeniesienie zgodę w fomie pisemnej

zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
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6. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone na inne podmiotv w wyniku
uJkonania umowy poręczenia albo innej umowy zmieniającej strony stosunku obligacyjnego, chyba że Zamawiający
wyrazi na to przeniesienie zgodę w formie pisenrnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności,

§7
Obowiąąłvanie Umo\yy, wypowiedzenie Umowy, wstrzymanie dostaw.
1, Sprzedaż energii rozpoczyna się od ..,...,,., r, jednak nie wcześniej niż po pozyĘwnej weryfikacji zgłoszenia
zmiany sprzedawcy dokonanej plzez oSD .

2, Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia ... ... ... , , , ..., roku

3, Dzień wejścia Umowy w źycie jest dniem lozpoczynającym sprzedaż energii eJektrycznej przez Wykonawcę,
4, Dla realizacji Umowy w zakresie każdego punktu poboru kon ieczne j est jednoczesne obowiązyłvalrie ttlnów:
a, Umowy o świadczenie usług dystrybucj i zawańej pomiędzy Zamawiającyrn a OSD,
b, Generalnej umowy dystrybucylnej zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD,
c, Umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD ulnożliwiającej bilansowanie handlowe Zamawia.jącego przez
Wykonawcę.
5. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o któIej mowa powyżej będzle ważna przez
cały okres obowiązy.1vania Ulnowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinfonnować o
tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od n]omelltu złożenia oświadczenia o rvypowiedzeniu umowy o

świadczenie usług dystrybucji, pod rygorem Iozwiązania Umowy.

6. Przedstawicielem Wykonawcy w ramach reaJizacji niniejszej umowy jest:

tel, ............, fax,..,,,.,......, ełnail .,,,,,,,,......,,,..,.,
7. Przedstawicielen Zarnawiającego w lamach realizacji niniejszej umowy jest Mal,ian Janiak, tel. 508 0l9 613, fax,
61 437 97 30 e-mail mj aniak@szpita]wrzesnia,home,pl

§8
Kary umowne
l .Wykonawca zapłaci Zamawialącemu karę umowną za rozwiązanie umowy z Zanawiającym z pruyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia ulnownego za przedmiot ulnowy,
określonego w pkt. 5 .1

2. Zallawialący zapłaci Wykonawcy karę umorł,ną w przypadku rozwiązania tllnowy z ptłczyn |eżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 10% kwoty brutto określone.j rv pkt, 5,1 umowy, poza przypadkiem okreśJonynr w ar|,

l45 ustawy Prawo zamówieti publicznych,
3, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę unrowną na zasadach ogólnych.
4. Zamavłiający zastrzega sobie plawo do potrąceniu kar umownych z wynagrodzetria Wykonawcy po uprzednim
poinformowaniu jego o wysokości kar i sposobie ich wyliczenia."

§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpió od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującyclr, że

wykonanie umorły nie Ieży w interesie publiczrrym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonyłvanie un]owy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państlva Iub bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia porvzięcia wiadorności o Ęch
okoliczności.
2, Odstąpienie od umowy może nastąpić w tenninie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 , Wykonawca ma prawo żądac
wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy, które rrastąpiło do dnia odstąpienia od umowy
3,Zamawiający m oże rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art, 144 ust, 1-1b, 1d i 1e;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy pod|egał wykluczeniu z postępowania

na podstawie ań. 24 ttst, 1,

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w t,amach plocedury przewidzianej w ar1, 258

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim
na mocy Traktatów, dyrektywy 20l4l24luE i dyrektywy ż0I4l25lUE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej,

§ 10

Zmiana umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofefiy cenowej, na podstawie
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której dokonano wyboru Wykonawcy w następującycJr przypadkach i na określonych warunkach:
l ) terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy.

2) ilości punktów poboru energii z których pobierana jest enelgia elektryczn a czynna. Zwiększenie punktów poboru

lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedylrie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz
wycenione w Fon-nularzu Ofertolłym Wykonawcy.

3) innej przyczyny zewnętrznej niezależnej od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującą niemożliwością
prowadzenia dostaw.

4) zmiany grupy taryfowej, o ile taka zmiana jest możliwa wg taryfy właściwego OSD. W przypadku takiej zmiany
zastosowanie będą miały odpowiedrrie stawki całodobowe za energię elektryczną. Zwiększenie punktów poboru lub

zmiana grupy taryfowej moż|iwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały Lrjęte w SIWZ oraz rłycenione

w Formu larzu Ofertowym Wykorrawcy

5) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

6) zmiany stawki podatku akcyzowego zawańego w stawce netto 1 MWh energii elektrycznej czynnej

7) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy spowodowane wzlostem albo zmniejszeniem stawki VAT, .Ieśli

znriana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania uspo stronie Wykollawcy, Zanrawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT
zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodorvać zmniejszenie kosztów wykonania robót

po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwośó zmrriejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę
kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;
8) dopuszczalne są zmialry określone w art. l44 ust 1 pkt l -6 ustalły Prawo zamówień

§ ]l
postanowienia końcowe.

1. Integralną częścią niniejszej umowy jest wykaz punktów poborrr energii elektrycznej (załącznik nr 1 do

Umouy).
2, Zniany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3, Szpital oświadcza, żejest dużym przedsiębiolcą w rozrtnrieniu aft.4 pkt. 6 ustauy z dnia 8 marca 20l3 r. o

przeciwdziałaniu nadlniernym opóźnieniom w transakcjach handlouych (DZ.U.z2019 r,poz. 118zpóźn.
Zm.).

4. Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy stlony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi

właściwemu m iejscowo dla siedziby Zamawiającego,
5, W sprawach nie uregulowanych niniejszą umorł,ą mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznycli i kodeksu cywilnego,
6. Zamawlający dla realizacji umowy i dokonania czynności związanych z wprowadzeniem jej do rea|izacji

przez OSD udziela Wykonawcy pełnomocnictwa o treści zawartei w załączniku nr 2 do niniejszej umorł1.

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego ż egzemplarze dla Zamawlającego i 1

egzemplarz dla Wykonawcy,

Załączniki do umorłry
1 . ZŃącznik nr 1 -Wykaz punktów poboru energii e|ektryczne;,

2. Załącznik nr ż - pełnomocnictwo.

Wykonawca Zamawiający

PR:'lr- V,r O D
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