Załącznik nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy (IPU)
§ 1.
Użyte w niniejszej Umowie pojęcia oznaczają:
1)

OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się świadczeniem usług dystrybucji na danym terenie,

2)

Umowa - niniejsza umowa,

3)

Umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych - umowa o świadczenie usług
dystrybucyjnych zawarta pomiędzy Zamawiającym, a OSD określającą prawa i
obowiązki związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii
elektrycznej,

4)

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,

5)

PPE - Punkt Poboru Energii elektrycznej - miejsce dostarczania energii
elektrycznej,

6)

Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2019 r., poz. 1843 ze zm.),

7)

Okres rozliczeniowy - okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń
pomiarowych następuje rozliczenie zużytej energii elektrycznej,

8)

Energia - energia elektryczna,

9)

Wykonawca - sprzedawca energii elektrycznej,

10)

Zamawiający/BRPO – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie,

11)

OZE - odnawialne źródła energii,

12)

Oferta – Formularz oferty, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.
§ 2.

1.

Przedmiotem Umowy jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do

budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie zlokalizowanych przy
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al. Solidarności 77 (przyłącze pierwsze i przyłącze drugie) i przy ul. Długiej 23/25
(określonych w załączniku nr 2 do Umowy), na zasadach określonych w ustawie z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.)
zwanej dalej „Prawem energetycznym” oraz w aktach wykonawczych do Prawa
energetycznego.
2.

Umowa nie obejmuje czynności związanych z dystrybucją energii elektrycznej,

przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej
Umowy o

świadczenie usług

dystrybucyjnych, które

będą

zawarte przez

Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
3.

Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci

dystrybucyjnej należącej do OSD, z którym Zamawiający będzie posiadać podpisane
Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
4.

Wykonawca oświadcza, że posiada Generalną Umowę dystrybucyjną z OSD,

umożliwiającą dostawę energii elektrycznej do PPE należących do Zamawiającego za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.
5.

Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną o numerze decyzji
………………………………………… wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki w dniu ……………………r., której okres ważności upływa w dniu
……………………. r.
6.

W przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy jest dłuższy niż okres

ważności dokumentu wskazanego w ust. 5, Wykonawca jest zobligowany przedłożyć
Zamawiającemu kopię (poświadczoną za zgodności z oryginałem) nowej koncesji w
celu wykazania ciągłości posiadanych uprawnień najpóźniej w dniu wygaśnięcia
poprzednio obowiązującej.
7.

Wykonawca oświadcza, że udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł

energii (zwanych dalej „OZE") w energii sprzedawanej do zasilania PPE, o których
mowa w § 3 wynosi co najmniej …………% zgodnie z Ofertą, która stanowi
załącznik nr 3 do Umowy i nie ulegnie zmniejszeniu w całym okresie trwania Umowy.
8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w dowolnym momencie

realizacji Umowy przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających
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prawdziwość oświadczenia o udziale energii wytworzonej z OZE w energii
sprzedawanej.
§ 3.
1.

Łączną wysokość 24 miesięcznego zużycia energii elektrycznej dla punktów

poboru (wskazanych w załączniku nr 2 do Umowy) szacuje się łącznie na poziomie
710.000 kWh.
2.

Ewentualna zmiana szacowanego zużycia energii elektrycznej nie będzie

skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za
faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej wg. cen wskazanych w Umowie.
3.

Moc umowna, warunki jej zmiany oraz miejsca dostarczenia energii

elektrycznej dla PPE Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 2 do Umowy,
określane są każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej
pomiędzy Zamawiającym, a OSD.
4.

Energia elektryczna zakupiona na podstawie Umowy zużywana będzie na

potrzeby

odbiorcy

końcowego,

co

oznacza,

że

Zamawiający

nie

jest

przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
5.

Zamawiający zastrzega prawo do rezygnacji z PPE z uwagi na zmiany

przepisów prawa lub zmiany organizacyjne. W takim przypadku za zrealizowanie
dostaw w mniejszym zakresie, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w
stosunku do Zamawiającego.
§ 4.
1.

Wykonawca

zobowiązuje

się

posiadać

zawartą

Generalną

umowę

dystrybucyjną z OSD właściwym miejscowo dla budynków BRPO opisanych w
załączniku nr 2 do Umowy.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego

za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach Umowy, w
tym opracowania i zgłaszania grafików handlowych do OSD. Koszty wynikające z
dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej. Tym samym
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Zamawiający zwolniony jest z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z
bilansowaniem handlowym.
3.

Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania bilansowania handlowego

energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia
oraz rzeczywiście pobranej energii elektrycznej.
4.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu kwartalnych

raportów dotyczących realizacji niniejszej Umowy, w terminie do 28 dnia miesiąca
następującego po zakończeniu kwartału. Raport powinien zawierać w szczególności
informacje o zużyciu energii elektrycznej przez Zamawiającego z podziałem na grupy
taryfowe i PPE. Raporty będą wysyłane w postaci elektronicznej na adres e-mail:
wlia@brpo.gov.pl.
5.

Wykonawcy, który w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp na zasoby
podwykonawcy lub podwykonawców, przysługuje prawo do zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy lub podwykonawców w trakcie realizacji Umowy.
6.

W przypadku zmiany albo rezygnacji, o których mowa w ust. 5, w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 i ust. 1b ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.

W celu spełnienia powyższego obowiązku Wykonawca, nie później niż 14

(słownie: czternaście) dni przed planowanym dokonaniem zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy,

o

którym

Zamawiającemu

dokumenty

mowa

w

wykazujące

ustępie

poprzedzającym,

spełnianie

warunków

przedłoży
udziału

w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 1 b ustawy Pzp, określonych
przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z
zachowaniem formy dokumentów określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
8.

Zamawiający jest zobowiązany ocenić dokumenty wykazujące spełnianie przez

podwykonawcę lub Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
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w art. 22 ust. 1 i ust. 1 b ustawy Pzp, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu tych dokumentów przez Wykonawcę.
9.

Jeżeli w wyniku oceny przedłożonych dokumentów, Zamawiający stwierdzi, że

zaproponowany podwykonawca nie spełnia warunków, lub Wykonawca samodzielnie
nie spełnia ich w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia, Wykonawca:
1) uprawniony będzie do realizacji Umowy na dotychczasowych warunkach
albo
2) zobowiązany będzie do zaproponowania innych podwykonawców, którzy w
wyniku oceny Zamawiającego spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp albo jeżeli w wyniku oceny Zamawiającego,
sam spełni te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia, do osobistego wykonania Umowy.
10.

W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w

ust. 6 - 9 i dokonania zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy bez zachowania
procedury określonej powyżej w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w terminie 30 (słownie:
trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności.
11.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust.

10, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 (słownie:
dziesięciu) % maksymalnego Wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.
12.

Postanowienia ujęte w ust. 5 będą miały zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w toku postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego, powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp na zasoby podwykonawcy lub podwykonawców.
§ 5.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i
warunkami Umowy,
2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną,
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3) zawiadamiania Wykonawcy o zmianie wielkości mocy elektrycznej i
planowanej wysokości 12 miesięcznego zużycia.
§ 6.
1.

Strony zobowiązują się do:
1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zaistnieniu lub zagrożeniu
wystąpienia

przerw

i ograniczeń w

dostarczaniu/odbiorze

energii

elektrycznej, o przewidywanym czasie ich trwania i o przewidywanych
skutkach dla Umowy oraz o ich ustaniu;
2) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub
usterkach

w

układach

pomiarowo-rozliczeniowych

oraz

innych

okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię elektryczną;
3) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów
stanowiących podstawę do rozliczeń za energię.
2.

Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem

ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, Zamawiający jest obowiązany do
dostosowania dobowego poboru energii do planu ograniczeń, stosownie do
komunikatów radiowych lub indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualne wynikłe
z tego tytułu szkody Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
§ 7.
1.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakości obsługi klienta

określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
ustawy Prawo energetyczne.
2.

W

przypadku

niedotrzymania

standardów

jakościowych

obsługi

Zamawiającemu przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną
(Dz. U. z 2019 r. poz. 503) lub w każdym innym później wydanym akcie prawnym
określającym te stawki.
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3.

Wykonawca uwzględni należną Zamawiającemu bonifikatę na fakturze

wystawionej za okres rozliczeniowy, którego bonifikata dotyczy, a jeżeli nie jest to
możliwe z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, najpóźniej w
fakturze za następny, bezpośrednio przypadający okres rozliczeniowy, w stosunku do
okresu rozliczeniowego, którego dotyczy bonifikata.
4.

Wykonawca wyznaczy do współpracy

z Zamawiającym

w zakresie

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia dedykowanego pracownika biura
obsługi klienta. Wyznaczony pracownik dostępny będzie telefonicznie i za
pośrednictwem poczty elektronicznej w godz. 8.00-16.00 w dni robocze.
§ 8.
1.

Wynagrodzenie umowne z tytułu przedmiotowej Umowy należne Wykonawcy

nie

może

przekroczyć

kwoty

…………………

złotych

(słownie:

…………………………………………………) brutto.
2.

Kwota brutto, o której mowa w ust. 1, uwzględnia wszelkie koszty wynikające

z realizacji Umowy oraz wszystkie podatki obowiązujące w Polsce, w tym podatek od
towarów i usług (VAT).
3.

Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niepobrania przez

Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
4.

Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy obliczone

będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru (PPE) jako iloczyn ilości faktycznie
zużytej energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych w
układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej
określone w tabeli zawartej w § 9 ust. 1.
§ 9.
1.

Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych

energii elektrycznej (netto), które wynoszą:

Grupa taryfowa C21
Składnik cenowy

Jednostka miary
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Cena netto

Cena

energii

elektrycznej

całodobowej
Opłata za obsługę rozliczenia

2.

w zł za 1kWh
w zł za 1 miesiąc

Ceny jednostkowe energii elektrycznej za 1 kWh w okresie obowiązywania

Umowy, dla poszczególnych grup taryfowych, zostały ustalone na podstawie
Formularza cenowego Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy.
3.

Ceny jednostkowe za energię elektryczną nie podlegają zmianie przez cały

okres realizacji Umowy i obowiązują również dla nowych PPE.
4.

Ceny jednostkowe netto zawierają wszelkie koszty związane z realizacją

przedmiotowej Umowy oraz koszty wynikające z dokonywania bilansowania i
rozliczeń handlowych. W okresie obowiązywania Umowy ceny jednostkowe netto
określone w Formularzu cenowym będą stałe i nie będą podlegać zmianie.
§ 10.
1.

Rozliczenie 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.
2.

Wykonawca nie zainstaluje innego lub dodatkowego układu pomiarowego z

tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa
odrębne podmioty.
3.

Należność

Wykonawcy

za

zużytą

energię

elektryczną

w

okresach

rozliczeniowych, obliczana jest jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej,
ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach
pomiarowo-rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej określonych w
§ 9 ust. 1.
4.

Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia

kosztów sprzedanej energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD, po
otrzymaniu przez Wykonawcę danych pomiarowych od OSD.
5.

Do wyliczonej należności Wykonawca doliczy należny podatek VAT według

obowiązującej stawki.
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6.

Jako nabywcę na fakturach za pobraną energię elektryczną należy wskazywać:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, al. Solidarności 77, 00-090
Warszawa, NIP: 525-10-08-674.
7.

Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii

elektrycznej pobranej w poszczególnych PPE oraz wysokość należności z tego tytułu o ile sama faktura nie zawiera już tych informacji.
8.

Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania reklamacji i

zgłoszeń dotyczących warunków realizacji przedmiotu Umowy oraz rozpatrywania
wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania na nie
odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku lub zgłoszenia
reklamacji.
9.

W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu

pomiarowo-rozliczeniowego, któregokolwiek z punktów poboru energii elektrycznej
wskazanych w załączniku nr 2 do Umowy, Zamawiający złoży pisemną reklamację, a
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania korekty uprzednio wystawionych faktur.
Reklamacja winna być rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Złożenie
reklamacji zwalnia Zamawiającego z dokonania zapłaty za reklamowaną fakturę do
czasu

rozpatrzenia

reklamacji.

Termin

płatności

należności,

wynikający

z

reklamowanej faktury, wydłuży się o czas przewidziany na rozpatrzenie reklamacji.
10.

Należności wynikające z faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty

otrzymania faktury przez Zamawiającego.
11.

Wykonawca jest uprawniony do przesyłania ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, o której
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 poz. 2191).
12.

Zapłata dokonana będzie przelewem, na podstawie wystawionej przez

Wykonawcę faktury, na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Datą
zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
13.

W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami

lub postanowieniami Umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania
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przez Zamawiającego faktury korygującej, a Wykonawca nie ma prawa w zaistniałej
sytuacji obciążenia Zamawiającego odsetkami za nieterminową wpłatę.
14.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca może

obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi.
15.

O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony

zobowiązują się wzajemnie zawiadomić osoby wskazane w ust. 17-18 pod rygorem
poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
16.

Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa

Wykonawca.
17.

Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną i upoważnioną do kontaktów z

Wykonawcą w sprawach nadzoru nad realizacją Umowy jest …………………., tel. nr
…………………….; tel. kom. ………………… , ……………………, tel. nr
……………………, email: wlia@brpo.gov.pl.
18.

Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną i upoważnioną do kontaktów z

Zamawiającym w sprawach nadzoru nad realizacją Umowy jest …………………..,
tel. ………………………, e-mail:………………………………………………………
§ 11.
Strony zgodnie potwierdzają, że przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 w formie pieniężnej, które służyć będzie
pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy. W przypadku uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie
wykonaną, zabezpieczenie zostanie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 30 dni
od dnia wykonania Umowy.
§ 12.
1.

W przypadku bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych należności z

wyłączeniem sytuacji opisanej w § 10 ust. 13 w dodatkowym dwutygodniowym
terminie oraz powiadomieniu Zamawiającego o zamiarze wstrzymania dostaw energii
elektrycznej - Wykonawca może wstrzymać dostawy energii elektrycznej nie dłużej
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jednak niż do dnia zapłaty zaległych należności. Wstrzymanie dostaw energii
elektrycznej następuje przez OSD na wniosek Wykonawcy.
2.

Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji

przez OSD na wniosek Zamawiającego może nastąpić po uregulowaniu zaległych
należności za energię elektryczną.
§ 13.
1.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 01.08.2020 r.,

lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy i przyjęciu Umowy do realizacji przez OSD lub do wyczerpania kwoty
stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1, w
zależności co nastąpi pierwsze.
2.

Dostawa energii elektrycznej rozpocznie się w dniu rozwiązania Umowy z

dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej i zawarcia
Umowy przez Zamawiającego z OSD.
3.

Do realizacji Umowy w zakresie każdego PPE niezbędne jest jednoczesne

obowiązywanie:
1) Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej pomiędzy OSD i
Zamawiającym,
2) Generalnej umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy OSD i Wykonawcą.
4. Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której
mowa powyżej, pozostaje 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, pod rygorem nieważności Umowy.
§ 14.
1.

Odstąpienie od Umowy może nastąpić za jednostronnym pisemnym

oświadczeniem złożonym przez Zamawiającego w terminie do 30 dni z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy:
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1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji
Umowy lub nie kontynuuje jej pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiającego, a brak dostaw energii trwa dłużej niż 7 dni,
2) Wykonawca nie uwzględnia bonifikaty należnej Zamawiającemu przez 3
kolejne okresy rozliczeniowe,
3) Wykonawca nie koryguje faktur w wyniku uznanej reklamacji przez 3
kolejne okresy rozliczeniowe,
4) Wykonawca przed zakończeniem realizacji Umowy utraci koncesję
niezbędną do wykonywania przedmiotu zamówienia lub niezwłocznie
nie

przekaże

Zamawiającemu

dokumentów

potwierdzających

przywrócenie uprawnień zapewniających nieprzerwane dostawy energii
elektrycznej,
5) w wyniku wszczętego postepowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie
majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,
6) Wykonawca nie dokonuje bilansowania handlowego,
7) Zamawiający powziął informacje, że udział energii wytworzonej z OZE
w energii sprzedawanej do zasilania PPE, o których mowa w § 3
zmniejszył się w stosunku do wartości wskazanej w § 2 ust. 7 Umowy.
2.

Niezależnie od przypadków opisanych w ust. 1, w razie zaistnienia istotnej

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy (w części lub całości) nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy (części lub całości) w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną część zamówienia, nie może
natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.
3.

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.
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4.

W przypadku gdy nie dojdzie do pozytywnie przeprowadzonej procedury

zmiany sprzedawcy i przyjęcia Umowy do realizacji przez OSD, o której mowa w §
13 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
§ 15.
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić w trybie przewidzianym w Pzp w
następującym zakresie:
1) zmiany terminu płatności z powodu braku środków finansowych w związku
z ich blokadą przez Ministra Finansów bądź zmianą ustawy budżetowej;
2) zmiany: nazwy, adresu, siedziby, statusu, zmian organizacyjnych
Zamawiającego lub Wykonawcy;
3) zmiany sposobu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,
których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania Umowy lub zmiana
jest korzystna dla Zamawiającego, lub uzasadniona jego potrzebami;
4) okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających
wykonanie przedmiotu Umowy. Przez siłę wyższą Strony rozumieć będą
zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej
staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Wykonawcy oraz od
niego niezależne, któremu nie mógł się on przeciwstawić działając z
należytą starannością. W szczególności za siłę wyższą uznaje się powodzie,
pożary,

huragany,

klęski

żywiołowe,

epidemie,

inne

zdarzenia

spowodowane siłami przyrody, strajki, zamieszki, rozruchy, działania o
charakterze zbrojnym, a także działania władz publicznych, na które
Wykonawca nie ma wpływu. Postanowienie niniejsze nie obejmuje jednak
zdarzeń i działań zewnętrznych, którym zapobieganie jest celem i
przedmiotem niniejszej Umowy;
5) innych przyczyn zewnętrznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia
działań w celu wykonania Umowy.
2.

Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu,
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każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych,
- na zasadach i w sposób określony w ust. 3 - 14, jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3.

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku

zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do
części przedmiotu Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową,
po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług
oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarów i usług.
4.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość wynagrodzenia

netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisów.
5.

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której

mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów
wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
6.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy
14

w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem
wszystkich

obciążeń

publicznoprawnych

od

kwoty

wzrostu

minimalnego

wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić
się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym,

odpowiadającej

zakresowi,

w

jakim

wykonują

oni

prace

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
7.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę nie wyższą niż odpowiadającą zmianie kosztu
Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu Umowy.
8.

W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron może

wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w
szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9.

W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z

wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku
dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na
koszty wykonania Umowy, w szczególności:
1) zanonimizowane pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po
zmianie) pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy
oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, lub
2) zanonimizowane pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po
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zmianie) pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w
części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3.
10.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3, jeżeli z wnioskiem

występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych,
dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na
koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym
mowa w ust. 9 pkt 2.
11.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w

ust. 8, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o
zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie
należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu
wniosku wraz z uzasadnieniem.
12.

W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku

lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z
wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku postanowienia ust. 9 - 11
oraz 13 stosuje się odpowiednio.
13.

Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
14.

Aneks dotyczący zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy

Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142
ust. 5 ustawy Pzp, obowiązywać będzie każdorazowo od dnia wejścia w życie zmian
przepisów, o których mowa powyżej.
§ 16.
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1.

Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie Umowy poprzez zapłatę Zamawiającemu kary umownej z
następujących tytułów i w wysokości:
1) 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 w przypadku
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
2) 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 w przypadku
dokonywania bilansowania handlowego w sposób sprzeczny z postanowieniami
Umowy, za każdy stwierdzony przypadek,
2) 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy stwierdzony
przypadek, w przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji, że udział
energii wytworzonej z OZE w energii sprzedawanej do zasilania punktów poboru
energii (PPE), o których mowa w § 3 zmniejszył się w stosunku do wartości
wskazanej w § 2 ust. 7 Umowy;
3) 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia w przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6 Umowy;
4) 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za odstąpienie od
Umowy z powodu utraty koncesji niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy, o
której mowa w § 2 ust. 6 Umowy.
3.

Zamawiający

uzupełniającego

zastrzega

sobie

przekraczającego

prawo

wysokość

do

dochodzenia

kar

umownych

odszkodowania
do

wysokości

rzeczywiście poniesionej szkody, na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.
4.

Wykonawca nie może dokonywać potrącenia swoich wierzytelności bez

wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego.
5.

Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych kar umownych naliczonych w

związku z realizacją Umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.
6.

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody

Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osobę
trzecią.
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7.

W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,

nieważność jakiejkolwiek części niniejszej Umowy, pozostaje bez wpływu na ważność
jej pozostałej części. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony zastąpią takie
postanowienia,

ważnymi

postanowieniami

wywołującymi

taki

sam

skutek

gospodarczy.
§ 17.
1.

Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na ujawnienie w publicznym rejestrze

umów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich publikowanym w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie http://bip.brpo.gov.pl/ danych dotyczących niniejszej Umowy
obejmujących nazwę (firmę Wykonawcy), przedmiot Umowy, kwotę na jaką została
zawarta Umowa, datę zawarcia Umowy, okres obowiązywania Umowy.
2.

W związku z wykonywaniem Umowy Wykonawca zobowiązuje się do

niewykorzystywania nazw: „BRPO” oraz „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich” w
jakiejkolwiek publicznej akcji promocyjnej lub reklamowej. Nie dotyczy to
przypadków, w których zobowiązanie do udzielenia informacji o uzyskanym
zamówieniu publicznym wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przed osobami

trzecimi wszystkich informacji i wiadomości powziętych w związku z realizacją
przedmiotu Umowy, w tym dotyczących działalności Zamawiającego, jak również do
pozostawiania w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji
wykonywania Umowy mógłby się zetknąć.
4.

Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy

informacji dostępnych publicznie oraz informacji żądanych przez uprawnione organy,
w zakresie, w jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
5.

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdą osobę działającą na jego

zlecenie o obowiązkach, o którym mowa w ust. 2 i 3.
6.

Spory, które mogą powstać w czasie trwania niniejszej Umowy, strony

zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego
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załatwienia sporu, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają

zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze
zm.) wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
wraz z aktami wykonawczymi.
8.

Nieważność jakiejkolwiek części niniejszej Umowy, pozostaje bez wpływu na

ważność jej pozostałej części, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zastąpią
takie postanowienia, ważnymi postanowieniami wywołującymi taki sam skutek
gospodarczy
§ 18
1.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w

tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
2.

Wykonawca oświadcza, że zna i stosuje przepisy z zakresu ochrony danych

osobowych, w szczególności, że z dniem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu

takich

danych

oraz

uchylenia

dyrektywy

95/46/WE

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO, daje gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych aby przetwarzanie danych osobowych
spełniało wymogi RODO i chroniło prawa i wolności osób, których dane dotyczą.
§ 19.
1.

Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.

2.

W razie zmian danych rejestrowych, mających znaczenie dla zawartej Umowy,

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem
skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu niepowiadomienia.
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3.

Reprezentanci Wykonawcy podpisujący Umowę oświadczają, że są umocowani

do reprezentacji, a złożone dokumenty wymienione na wstępie i dołączone do Umowy
są zgodne ze stanem faktycznym Wykonawcy w momencie podpisywania Umowy.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - Dokument rejestrowy,
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem PPE,
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy i Formularz cenowy.

Wykonawca:

Zamawiający:
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