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ZAPROSZENIE
InsĘftut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk W Gliwicach zaprasza
do składania ofert na dostawę energii elektrycznej do InsĘ;tutu Inżynierii Chemicznej
Polskiej Akademii Nauk oraz InsĘftutu InformaĘki TeoreĘcznej i Stosowanej PAN
znajdujących się w budynku przy ulicy BaĘckiej 5 w Gliwicach w 2015 roku.

I. WPROWADZENIE

1. Zamawiajqcy

InsĘtut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. BałĘcka 5

44 - LOO Gliwice
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.iich'gIiwice'p|

e-mail secret@iich.oliwice.pl
fax: 032 231 03 18

NIP: 631 - 0LI-ZZ-39

2, Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofeń poza ustawą z dnia 29 sĘcznia 2004 r.

Prawo zamówień pub|icznych (tekst jedno|iĘ Dz.U. z 9 sierpnia 2013r. poz' 907 z poźn. zm,).

3,

4.

5.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyraŻonej w złoĘch równowańości 30 Ęs. Euro
(art. 4 pkt. B ustawy Prawo zamówień pub|icznych)

Zamawiajqcy nie dopuszcza składania ofert częściowych'

Zamawiajqcy informuje/ ze ma podpisanq umowę na czas nieokreś|ony z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia o świadczenie usług dystrybucji z Vattenfa|| Distribution Po|and S.A., obecnie
TAURON Dystrybucja S.A. od dnia 01,01.2012r.

II. oPIs PRZEDMIoTU ZAMóWIENIA I TERMIN REALIZACJI

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii e|ektrycznej do InsĘrtutu Inzynierii Chemicznej
Po|skiej Akademii Nauk oraz InsĘltutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN znajdujących się
w budynku przy u|icy BaĘckiej 5 w Gliwicach w 2015 roku, w ilości szacunkowej 300 MWh w ska|i
roku.

2. Termin rea|izacji zamówienia: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

3. Wymagania doĘczące przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający Wymaga/ aby Wykonawca posiadał stosownq Genera|nq umowę dystrybucyjną
z właściwym operatorem Systemu Dystrybucyjnego tj. TAURoN Dystrybucja S. A..

2) Wykonawca ma obowiązek zapoznania się ze Wzorem umowy o świadczenie usług dystrybucji
firmy TAURoN Dystrybucja S.A' i spełnienia wsze|kich obowiązków, jakie ona nakłada na
Wykonawcę w zwiqzku z wyborem jego ofeĘ na sprzedaz energii e|ektrycznej'

3) Wykonawca po zawarciu umowy zobowiqzany będzie do podjęcia wsze|kich działań w imieniu
Zamawiajqcego/ W Ęm m.in. zgłoszenia do TAURoN Dystrybucja S.A. zmiany sprzedawry
energii elektrycznej oraz zltozenia operatorowi systemu dystrybucyjnego, w imieniu
Zamawiającego, zgłoszenia o zawarcie umowy na dostawę energii.



4) Zamawiający Wymaga/ aby Wykonawca Zapewnił bi|ansowanie sprzedazy energii e|ektrycznej,
a koszĘ ujqł w cenie energii e|ektrycznej.

4. Dane niezbędne do przygotowania oferĘ:
Uwaga: Do obliczeń ofeńowych należy przyjqć waftość mocy umownej na poziomie
85.90 kW i rocznego zużycia energii 3oo MWh.

Miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej Zaciski przekładników prądowych 6 kV od strony
zasilania w stacji G 60 (oznaczenie Vattenfall
Distribution Poland S. A - obecnie TAURON
Dystrvbucia S.A.) położonei orzv u|. Bałtvckiei 5.

Naoiecie zasilania 6kv
Moc orzvłaczeniowa 150 kw
Moc umowna (planowana na rok 2015) 85-90 kW
Roczne zuivcie enerqii 300 MWh
Grupa przvłączeniowa Wq R.M.G' z dnia 2.07 '2007 III(6KV. N>40 KW)
Układ pomiarowy(własność Zamawiającego) - Licznik rozliczeniowy ZMD 405 CT,

- Licznik rezerwowy ZMD 410 AT. Przekładniki IMZ 12,
- Przekładniki UMZ 12-1,
- Tgq < 0,4.
- Zegar synchronizujqcy typu MK6 w wersji

DCF 77
Grupa taryfowa BfI

Podane w tabe|i szacowane zuiycie 300 MWh w ciągu roku słuzy ty|ko przygotowaniu ofeĘ"
Roz|iczenia odbywać się będą w oparciu o ceny jednostkowe i fakĘczne zuŻycie energii.

W tabe|i podano szacunkowq moc umownq w wysokości 85-90 kW. Zmiany zamówionej mocy
umownej odbywać się będq na zasadach okreś|onych w taryfie oSD.

Układy pomiarowo-roz|iczeniowe przystosowane są do zda|nego odczytu oraz spełniajq wymogi
zasady TPA,

1\

2)

3)

III. WARuNKI UDzIAŁu w PoSTĘPoWANIU

o udzie|enie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy' którzy:

1) Posiadają aktuaInie obowiązującq koncesję na prowadzenie działaIności gospodarczej w zakresie
obrotu energiq e|ektryczną, wydanq przezPrezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2) Posiadajq stosownq Genera|ną umowę dystrybucyjnq z właściwym operatorem Systemu
Dystrybucyjnego tj, TAURON Dystrybucja S.A..

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Wykonawca może złozyć Ę|ko jedną ofertę.

ofertę na|ezy sporządzić w języku po|skim, wg formularzy (Formu|arza ofeńowego i Formu|arza
cenowego) stanowiących załqczniki nr 1 i 2 do niniejszego Zaproszenia.

Zamawiajqry Wymaga przedłozenia razem z ofertq cenowQ tj. Formu|arzem ofeftowym i cenowym:

1) Aktua|nego odpisu z właściwego rejestru a|bo aktua|nego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działaIności gospodarczej, potwierdzajqcego uprawnienia do występowania W obrocie
gospodarczym' Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niz 6 miesięry przed
upływem terminu składania ofeft.

f) Kserokopii aktua|nej decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Regu|acji EnergeĘki udzie|ajqcej
Wykonawcy koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energiq
e|ektryczną, poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3) oświadczenia WykonawcY, ze posiada zawaftq Genera|ną umowę dystryburyjną z operatorem
Systemu Dystrybucyjnego TAURoN Dystrybucja S.A. na obszarze, na którym znajduje się
miejsce dostarczania energii, złożonego na formularzu ofettowym.

1.

1.

2.

3.

Zn. sprawy: KZP-2L4L-4 I L4



4. oferta powinna być sporządzona W 1 egzemp|arzu.

5. oferta winna bYc podpisana przez Wykonawcę |ub osobę upowaznioną do reprezentowania
Wykonawry. Jeze|i oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawicie|a
Wykonawry, na|eiy dołqczyć właściwe umocowanie prawne.

6. Cena ofeĘ musi uwzg|ędniać wsze|kie koszty zwiqzane z rea|izacjq przedmiotu zamówienia
z uwzg|ędnienlem wszystkich opłat W tym kosztów bilansowania sprzedaży energii.

7. Wykonawca może się zwrócić o wyjaśnienia dotyczqce przedmiotu zamówienia.

B. Wykonawca moze przed upływem terminu składania ofeft zmienić lub wycofać swojq ofertę.

V. TERMIN ZWIAZANIA oFERTĄ

Termin związania ofeftą wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiqzania ofertą rozpoczYna się wraz z
upĘwem terminu składania ofeń.

W. TERMIN oRAz MIEJSCE SKŁADANIA l oTWARCIA oFERT

1' Termin składania ofert cenowych upływa dnia 01.1o.2ol4 r. o godz' 10:0o.

2' oferty na|ezy składać (osobiście, drogą pocztową lub kurierem) w zamkniętej kopercie opatrzonej
pieczątką firmową Wykonawcy i opisanej:

Znak sprawy : KJZP-2I41-4 I L4

ofefta na dostawę energii elektrycznej do InsĘtutu Inżynierii Chemicznej Polsklej
Akademii Nauk oraz InsĘ1tutu InformaĘki TeoreĘcznej i Stosowanej PAN znajdujących się

w budynku przy u|icy Bałtyckiej 5 w G|iwicach w 2015 roku.

Nie otwierać przed dniem 01.1o.2o14r. godzina 1o:15.

w sekretariacie InsĘftutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii NauĘ ul. BałĘcka 5'
44.Loo Gliwice (pokój nr 212).

3. ofeĘ złozone po terminie nie będq rozpatrywane.

4' odpowiedzia|ność za prawidłowe oznaczenie i zabezpieczenie ofeĘ ponosi Wykonawca.

5. KoszĘ opracowania i dostarczenia ofeĘ oraz uczestnictwa w konkursie ofeft ponosi Wykonawca'

6. Termin i miejsce otwarcia ofeft: 01.10.2o14 r. o godz.10:15 w Instytucie Inżynierii Chemicznej
Po|skiej Akademii Nauk u|. BaĘcka 5,44.100 G|iwice, pokój nr 202.

7. Wykonawry mogq uczestniczyć w sesjiotwarcia ofeft.

B. ofeĘ będq otwierane W ko|ejności zgodnej z ko|ejnościq rejestracji ich wpĘwu do Zamawiajqcego.
W trakcie otwierania ofeń, podane zostanq następujqce informacje o każdej ofercie:

- nazwa Wykonawcy,
- adres Wykonawcy,
- cena,

9. W przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia w sesji otwarcia ofeń,
Zamawiajqcy na pisemny wniosek Wykonawcy przekaze informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

wI' KRYTERIA I sPosóB WYBoRU oFERTY

1. Informujemy, ze jedynym kfierium, którym Zamawiajqcy będzie się kierował pny v,tyborze
Wykonawcy dostaw energii e|ektrycznej jest cena przedmiotu zamówienia'

z' W przypadku gdy oferta nie zawiera wszystkich Wymaganych dokumentów |ub zawiera braki
forma|ne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia braków W Wyznaczonym terminie pod

rygorem odrzucenia oferĘ.

3, W toku badania i oceny ofert Zamawiający może iądac od Wykonawców wyjaśnień dotycząrych
treści złożonych ofeń.

Zn. sprawy: KZP-2I4I-4 I t4



4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego oraz zostanie przesłana niezwłocznie drogq e|ektroniczną |ub faksem Wykonawcom,
ktorzy złoŻy|i ofeńę w postępowaniu.

5' Zamawiający zastrzega moz|iwość uniewaznienia konkursu ofert bez podania przYczyn.

WII. INFoRMACJA o sPosoBIE PoRoZuMIEWANIA srĘ ZAMAWIAJĄCEGo
Z WYKONAWCAMI

osobą upowaznioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie wyjaśnień i informacji
dotyczących konkursu ofeń jest: mgr Anna Zapiór . Stasiak - Specja|ista ds. zamówień
publicznych, tel, 032 23L 08 11, wew. 223, adres e-mail a.zapiorstasiak@iich.oliwice.pl,
w terminach: od poniedziałku do piątku, w godz. pomiędzy 9:00 a 13:00.

1.

2.

3.

il. SPOSOB ZAWARCIA UMOWY

Zamawiajqry zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofeńę.

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zamówienia.

W przypadku gdy ofefta Wykonawców składajqcych ofertę wspó|nie zostanie wybrana, Zamawiajqcy
Wymaga przedłożenia przed zawarciem umowy na dostawę energii e|ektrycznej, umowy regu|ującej
współpracę Ęch Wykonawców.

Po zawarciu umowy z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana, Zamawiajqcy na ządanie
Wykonawcy, przekaze w uzgodnionym terminie wsze|kie informacje i dokumenĘ potrzebne do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, a także udzie|i Wykonawcy stosownego
pełnomocnictwa do reprezentowania przed oSD w kwestiach związanych ze zmian4 sprzedawry i ze
zgłoszeniem umowy sprzedazy'

4.

DfrńEKToR
TNSTYTUTu tfifvt'{f$t cHEMTqzNEJ PAN

l{1, vll\l h//"
Praf' d-r lrob. I{rz.v{".rof Wttr,łuziński

Zn. sprawy: KZP-2L4L-4 I L4



Załącznik Nr 1 do Zaproszenia

FORMULARZ OFERTOVIIY

NA DosTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Do INSTYTUTU INżYNIERII cHEMIczNEJ PoLSKIEJ
AKADEMII NAUK ORAZ INSTYTUTU INFORMATYKI TEOREWCZNEJ I STOSOWANEJ PAN

ZNA'DUJĄCYCH sIĘ W BUDYNKu PRZY ULICY BAŁTYCKIEJ 5 W GLIWICACH w 2014 roku.

Da ne dotyczące Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy

Nr telefonu: .. Nr faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Osoba upowazniona do kontaktu wraz z nr te|.......

Dane dotyczqce Zamawiajqcego

InsĘtut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. BałĘcka 5
44lOO Gliwlce

Zobowiąza n ie Wyko nawcy :

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofeń na dostawę energii e|ektrycznej do InsĘtutu
Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk oraz InsĘ1tutu InformaĘki TeoreĘcznej
i Stosowanej PAN znajdujących się w budynku przy ulicy Bałtyckiej 5 w Gliwicach w 2015
roku, znak spravvy KzP.2l4L.4lL4, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami
okreś|onymi przezZamawiajqcego W zaproszeniu do złozenia oferĘ za cenę jak nizej:

cena netto.. .' zł (słownie: .........'... ...'..'..)

podatek VAT ....,.....0/o

cena brutto. ..zł (słownie: .........'..'... ''..''..'...''...'.'.....)
f' Stawki podatku VAT zostały na|iczone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu składania

ofeft.

4.

5.

Cena ofeĘ jest ostatecznq sumaryczną ceną/ obejmującą wszystkie koszĘ zawiązane
z realizacjq przedmiotu zamówienia z uwzg|ędnieniem wszystkich opłat w tym kosztów
bilansowania sprzedaży energi i.

Dołqczam do ofeĘ wypełniony formu|arz cenowy - Zalt4cznik 2 do Zaproszenia.

oświadczenia:

1) oświadczamy, ze zapozna|iśmy się ze szczegółowymi warunkami przystąpienia do składania ofert na
dostawę energii elektrycznej do InsĘĄutu Inzynierii Chemicznej Po|skiej Akademii Nauk oraz
InsĄrtutu Informatyki TeoreĘcznej i Stosowanej PAN znajdujących się w budynku przy u|icy
BaĘckiej 5 w G|iwicach w roku 20t4 i nie zgłaszamy do nich zastrzezeń.

f) oświadczamy, Że działamy na warunkach okreś|onych w ustawie Prawo energeĘczne z dnia
10 kwietnia 1997 r, (Dz.U. f}Lf poz' 1059 z późn'zm,), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w
szczegó|ności Rozporzqdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu e|ektroenergeĘcznego (Dz. U. Nr 93, poz'623)'

Zn. sprawy: KZP-2I4I-4 I L4



3) oświadczamy, ze przedmiot zamówienia oferowanY przez nas spełnia wszystkie wymogi okreś|one
przez7amawiającego w Zaproszeniu do złozenia ofeĘ.

4) oświadczamy, ze wykonamy zamówienie w terminie od 01.01.2015 r. do 3I.12'2015 r.

5) oświadczamy, ze uwaŻamy się za zwiqzanych z ofertq przez czas wskazany w Zaproszeniu do
złozenia oferĘ.

6) oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte We Wzorze umowy stanowiąrym Załqcznik nr 3
do Zaproszenia. Załączony do Zaproszenia wzór umowy został zaakceptowany bez zastrzeŻeń
izobowiqzujemy się w przypadku wyboru naszej ofeĘ do zawarcia umowy w miejscu i terminie
Wyznaczonym przez Za mawiającego.

7) oświadczamy że posiadamy podpisaną stosowną generalnq umowę dystrybucyjną
z właściwym operatorem Systemu Dystrybucyjnego tj.: TAURON Dystrybucja S.A. na
obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii.

(pieczęć i podpisy osoby/osób upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

6. osoby do kontaktów z Zamawiającym

osoba / osoby do kontaktów zZamawiającym odpowiedzia|ne za wykonanie zobowiqzań umowy:
tel. kontaktowy, faks:

7. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspó|nej

Stanowisko
Telefon.....,, ,.......Fax.....
Zakresx:
. do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu izawarcia umowy
- do zawarcia umowy
xniepotrzebne skreś|ić

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań, do ofeĘ załqczam:
1. Kserokopię KRS / zaświadczenia o wpisie do ewidencji działa|ności gospodarczej / inny

dokument:x
2' Kserokopię aktua|nej decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Regu|acji Energetyki udzie|ajqcej

Wykonawcy koncesji na prowadzenie działaIności gospodarczej W zakresie obrotu energiq
elektryczną, poświadczon q za zgodność z oryginałem.

3. oświadczenie, o posiadaniu zawartej Genera|nej umowie dystrybucyjnej z operatorem Systemu
Dystryburyjnego TAURoN Dystrybucja S'A. na obszarze, na którym znajduje się miejsce
dostarczania energii, złoŻone na formularzu ofeftowym (pkt 5 ppkt.7).
xNiewłaściwe skreślić

Inne dokumenĘ

Data.

(pieczęć i podpisy osoby/osób upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Zn. sprawy: KZP-2L4I-4 I 14



Zaltącznik Nr 2. do Zaproszenia

FORMULARZ CENOWY

Data

(pieczęć i podpisy osoby/osób upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga
xCenę jednostkowq netto sprzedazy energii e|ektrycznej na|ezy podać z dokładnością

do czterech miejsc po przecinku, natomiast pozostałe pozycje - z dok.ladnością

do dwóch miejsc po przecinku.

Zn. sprawy: KZP-2L4I-4 I 14

Lp. Rodzaj opłaĘ/ składniki
cenv

Cena jednostkowa
netto złlMWhx Mnożnik Waftość

w PLN netto
Waftość

w PLN brutto

1
Roczne zuŻycie energii
w złlMWh 300 MWh

2 Opłata za obsługę w złlm-c 12 m-cy

3
Inne opłaĘ (wymienić
wszystkie) w złlm-c 12 m-cy

RAZEM CENA OFERTY



WzóR UMoWY 
Zaltącznik Nr 3 do Zaproszenia

Umowa zawafta w dniu ..............2014 roku
Nr.............

Pomiędzy InsĘftutem Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w G|iwicach

(kod pocztowy 44-100) przy ul. BałĘckiej 5, NIP 63t-0IL-22-39, REGON 000564694, zwanym

da|ej,,Zamaw i ajq cym',, re p reze n towa nym przezi

1' dr inz. Mieczysława Jaroszyńskiego - Z-cę Dyrektora ds. ogó|nych

2. mgr Barbarę Sadkowską _ Główną księgową

a

;,il ,Jffii.li;*i,:H '"';:[ilT"0,.,".,r-'NIP:
1.

2.

zwanq da|ej''Wykonawcą',.

Podstawa zawarcia umowy:

1. Przeprowadzone postępowanie o udzie|enie zamówienia nie objętego przepisami ustawy Prawo
zamówień pub|icznych pt. Dostawa energii elektrycznej do InsĘftutu Inżynierii
Chemicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Inssutu InformaĘki TeoreĘcznej
i Stosowanej PAN znajdujących się w budynku przy u|icy Bałtyckiej 5 w Gliwicach
w 2O15 roku (nr sprawy KZP-2L4L-41L4).

2. Zaproszenie do złoŻenia ofeĘ.
3. Oferta Wykonawcy.

s1.
Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej do InsĘftutu Inżynierii
Chemicznej Polskiej Akademii Nauk oraz InsĘftutu InformaĘki Teoretycznej
i Stosowanej PAN znajdujących się w budynku przY ulicy BaĘckiej 5 w G|iwicach

w 2015 roku pzez Wykonawcę na potrzeby Zamawiającego.

SprzedaŻ energii odbywa się zgodnie przepisami ustawy ,,Prawo energeĘczne,, z dnia

10 kwietnia L997 r. (tekst jedn' Dz.U. 2072 poz, 1059 z poźn'zm.) wraz z aktami

wykonawczymi, ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014 r., poz. L2I),

oraz postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa zostaje zawafta na czas oznaczonYI tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Dzień

01.01.2015 r. jest dniem rozpoczYnającym sprzedaŻ energii e|ektrycznej przez Wykonawcę

na rzecz Za mawiajqcego.

52.
Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać energię e|ektryczną do InsĘ1tutu Inżynierii Chemicznej

Po|skiej Akademii Nauk oraz InsĘ1tutu Informatyki TeoreĘcznej i Stosowanej PAN znajdująrych

się w budynku przy u|icy BałĘckiej 5 w Gliwicach.
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2. Zamawiajqcy zobowiqzuje się kupować energię e|ektrycznq W okresie od 01.01.2015r. do

31.12.2015r.

3. Warunki świadczenia usługi dystrybucji okreś|a Umowa o świadczenie usług dystrybucji

zawarta pomiędzy Zamawiającym a Vattenfa|| Distribution Po|and S.A. (obecnie TAURON

Dystrybucja S. A.).

4. Zamawiający nabywa energię e|ektryczną na potrzeby własne jako odbiorca końcowy.

54.
1. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu energię z zachowaniem standardów

jakościowych obsługi k|ientów, okreś|onych w obowiqzujących przepisach wykonawczych

wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia t997r.,,Prawo energeĘczne', (tekst jedn.

Dz.U.2at2 poz. 1059 zpóźn.zm.),

2' W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi k|ientów,

o jakich mowa W s 4 ust. 1, Zamawiającemu/ na jego pisemny wniosek, przysługuje bonifikata

Iub upusĘ Wg stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie

szczegółowych zasad kształtowania i ka|kulacji taryf oraz roz|iczeń W obrocie energią

e|ektryczną |ub kazdym późniejszym akcie prawnym okreś|ającym stawki.

ss.
1. Strony usta|ają cenę za energię elektrycznq Wyrazoną w złlMWh (złoĘch za megawatogodzinę)

w okresie od 01.01.2015 r. do 37.12'2015 r. w wysokości: '.'....'....'..zł netto,

2. Cena jednostkowa za 1 MWh netto (cena nieobejmująca podatku VAT) okreś|ona w punkcie 1

niniejszego paragrafu może u|ec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany opodatkowania energii

elektrycznej podatkiem akcyzowym.

3. Do ceny jednostkowej netto / wartości netto do|iczony zostanie podatek VAT zgodnie

z obowiązujqcymi przepisami prawa.

4' Cena uwzg|ędnia wszystkie koszĘ zawiązane z rea|izacją przedmiotu zamówienia

z uwzg|ędnieniem wszystkich opłat w Ęm kosztów bi|ansowania sprzedazy energii.

5. Łączna wartość Umowy nie przekroczy kwoĘ netto.'......'.'''''. zł (słownie: ..'....'..'.00/100 zł),

podatek Vat: .'.' o/o brutto ,.''.'.''.'.'.'..zł (słownie: .......'''..00i 100 zł).

6. Zamawiający oświadcza, ze oszacował zapotrzebowanie na energię e|ektryczną w 2015 roku

z na|eŻytq sta ra n nościq'

7. Podstawę do roz|iczeń za sprzedaną energię e|ektrycznq stanowią dane zarejestrowane przez

układy pomiarowe, czy|i rzeczywiste zuŻycie, a nie szacunkowe zapotzebowanie na energię

eIektryczną.

8. Zamawiający nie poniesie zadnych kar finansowych z \rtułu pobrania większej |ub mniejszej

ilości energii od zap|anowanej i okreś|onej w opisie przedmiotu zamówienia.

9. Roz|iczenia między Stronami z Ęrtułu sprzedaży energii e|ektrycznej będq zgodne z okresem

roz|iczeniowym stosowanYm przez operatora systemu dystrybucyjnego/ z którym Zamawiający

Zn. sprawy: KZP-2I4L-4 I 14



1.

2.

ma podpisanQ umowę.

s6.

Podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona przez

Wykonawcę, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

Na|eżność będzie płatna prze|ewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturzel w terminie

...... dni od daty wystawienia faktury.

Za przekroczenie terminów płatności Wykonawcy przysługiwać będQ odsetki ustawowe.

Przez datę zapłaĘ rozumie się datę obciqżenia rachunku bankowego Zamawiajqcego przez

jego bank.

s7.
Niniejsza umowa jest ważna przy jednoczesnym obowiqzywaniu Genera|nej umowy dystrybucji

energii elektrycznej zawaftej pomiędzy operatorem Systemu Dystrybucyjnego (oSD)

a Wykonawcą.

Wykonawca ma obowiqzek zapoznania się ze Wzorem umowy o świadczenie usług dystrybucji

firmy TAUR6N Dystrybucja S.A. wraz z załącznikami i spełnienia wszelkich obowiązków jakie

ona nakłada na Wykonawcę w związku z wyborem jego ofety na sprzedaz energii elektrycznej.

s8.

Wykonawca może wypowiedzieć umowę bqdź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej

w przypadku, 9dY Zamawiajqcy opóźnia się z zapłatą za pobranq energię o 30 dni od upływu

terminu płatności. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiajqcego o zamiarze

wypowiedzenia umowy z tego Ętułu orazWznaczenia nowego terminu płatności.

Jeżeli Wykonawca nie dopełni w terminie zobowiązań |eżących po jego stronie i zawaĘch

w obowiązkach okreś|onych w umowie o świadczenie usług dystrybucji, co W konsekwencji

spowoduje konieczność zakupu energii e|ektrycznej u sprzedawcy rezerwowego |ub inne

konsekwencje finansowe (np. kary), to Zamawiający obciqŹy Wykonawcę kosztami

wynikajqcymi z roŻnicv ceny sprzedaŻy energii e|ektrycznej sprzedawcy rezerwowego a ceny

ofeĘ Wykonawcy wybranego W postępowaniu konkursowym powiększonymi o inne

poniesione przez Zamawiającego koszĘ.

W przypadku niedopełniania zobowiązań umowy |ezqcych po stronie WykonawcV przez okres

dłuŻszy niŻ 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy jak

z przyczYn leżących po stronie Wykonawcy z konsekwencjq okreś|oną W p. 4 niniejszego

paragrafu.

Za wypowiedzenie umowy z przYczyn |eżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci

Zamawiajqcemu karę w wysokości 20o/o cen\ okreś|onej w ofercie.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczanie energii e|ektrycznej

w przypadkach wystąpienia ograniczeń związanych z zagroŻeniem zycia, zdrowia lub mienia'

3.

4.

1.

1.

f.

?

4.

5.
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działania siły wyższej, wyłącznej winy Zamawiajqcego, wystqpienia p|anowanych przen^/

i ograniczeń w dostawie energii e|ektrycznej r - o czym powinien zawiadomić Zamawiającego

z odpowiednim wyprzedzeniem, wprowadzenia wyłączeń awaryjnych itp.

5e.
1. W przypadku przekształceń własnościowych po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie

uprawniony do wskazania podmiotu na|ezącego do grupy kapitałowej, do której na|eży

Wykonawca, prowadzącego działa|ność w zakresie obrotu energią e|ektrycznq, który przejmie

prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy, co Zamawiajqcy przyjmuje do wiadomości

i na co vlyraŻa zgodę. z dniem takiego przeniesienia Wykonawca zostanie zwo|niony

z wsze|kich obowiązków wynikajqcych z niniejszej Umowy. Zamawiający zostanie

powiadomiony o przeniesieniu wszystkich praw i obowiązków wynikających z Umowy na

okreś|ony podmiot wrazze wskazaniem daĘ takiego przeniesienia.

s 10.

1. Wsze|kie zmiany Umowy, z zastrzeŻeniem postanowień $ 5 ust. 2 Umowy, wymagajq

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2, Zmiany postanowień zawartej umowy doĘczyć mogq Ę|ko:

a. zmian wie|kości mocy umownej w przypadku potaeby zwiększenia |ub zmniejszenia mory

umownej i zainstalowanej,

b. ustawowej zmiany wysokości podatku VAT |ub ustawowej zmiany opodatkowania energii

eleKrycznej podatkiem akcyzowym,

c. zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

3. W sprawach nieuregu|owanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

4. Wszystkie spory wynikajqce z niniejszej umowy będq rozstrzygane przez Sąd Po|ubowny pzy

Regiona|nej Izbie Gospodarczej w Katowicach, zgodnie z regu|aminem tegoz Sqdu.

s 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach: po jednym d|a każdej ze stron.

Załączniki do umowy
1. Ofefta Wykonawcy - Formularz ofeftowy i Formularz cenowy

Zamawiający Wykonawca

t1
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