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Załącznik nr 7 do siwz
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
1. Przedmiot umowy.
1.1 Określenie daty zawarcia umowy, która nie jest datą rozpoczęcia świadczenia dostawy energii
elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych energii elektrycznej.
1.2 Określenie przedmiotu umowy.
1.3 Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji odbywać się będzie na
warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), przepisami kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesji,
postanowieniami niniejszej Umowy, a także zgodnie z Taryfą Wykonawcy i Taryfą Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.
1.4 Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących
standardów jakościowych, określonych w Taryfie, Prawie energetycznym oraz aktach wykonawczych do
tej ustawy.
1.5 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakości obsługi Zamawiającego
w zakresie świadczenia usług przesyłania i dystrybucji:
1.5.1
przyjmowania od Zamawiającego, przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania
energii elektrycznej z sieci;
1.5.2
bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej,
spowodowanych nieprawidłową pracą sieci;
1.5.3
udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia
dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci;
1.5.4
nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryf i zmian przepisów
prawa powszechnie obowiązującego w zakresie objętym umową.
1.5.5
rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji
1.5.6
powiadamiania Zamawiającego o terminach i czasie planowanych przerw w dostawie energii
elektrycznej.
2. Dane techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia.
2.1 Zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku nr 1 do siwz (opis przedmiotu zamówienia).
3. Termin realizacji zamówienia.
3.1 Zamówienie należy realizować w terminie 12 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2012 r.
4. Rozliczenia.
4.1 Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie umowne odpowiadające iloczynowi ilości
faktycznego zużycia energii w danym okresie rozliczeniowym i ceny jednostkowe za kWh podaną
w ofercie.
4.2 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie wskazań liczników
w grupie taryfowej w zależności od lokalizacji według odpowiadających im składników cenowych,
w miesięcznych okresach rozliczeniowych i obejmować będzie opłaty za dystrybucję zgodnie z aktualną
taryfą obowiązującą na terenie działania Zamawiającego.
4.3 Wynagrodzenie za dany miesiąc rozliczeniowy płatne będzie z dołu po zakończeniu miesiąca
rozliczeniowego w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT przelewem na
konto Wykonawcy: …………………………… .
4.4 Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
4.5 Faktury należy wystawić po zakończeniu każdego miesiąca na: Sąd Okręgowy w Białymstoku,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, NIP: 542-19-65-163, który jest płatnikiem VAT.
4.6 Dopuszczalne są zmiany cen w przypadku:
4.6.1 zmiany taryfy lub wprowadzenia nowej taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE,
4.6.2 zmiany obowiązujących stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego w okresie obowiązywania
umowy, proporcjonalnie do wielkości tych zmian;
W innych przypadkach zmiana cen jest niedopuszczalna i cena jest stała przez okres obowiązywania
umowy.
4.7 O wprowadzeniu nowej taryfy na nowy rok kalendarzowy lub każdorazowej zmianie cen stawek opłat w
dotychczasowej taryfie, Wykonawca powiadomi Zamawiającego przesyłając stosowny wyciąg z nowej
lub zmienionej Taryfy wraz z informacją o dniu wejścia w życie zmian do dotychczasowej Taryfy lub dniu
wejścia w życie dotychczasowej Taryfy lub dniu wejścia w życie nowej Taryfy.
5. Postanowienia końcowe.
5.1 wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej.
5.2 W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo energetyczne wraz z obowiązującymi aktami
wykonawczymi.

