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Załącznik nr 5 – istotne postanowienia umowne:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowego wzoru umowy kompleksowej
stosowanego przez Wykonawcę po wcześniejszej akceptacji wzoru przez Zamawiającego. W
przypadku, gdyby wzór umowy zawiera postanowienia niezgodne z postanowieniami ustawy
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wskaże Wykonawcy zapisy wzoru umowy
niezgodne z ww. ustawą, a Wykonawca zobowiązuje się do ich zmiany, tak aby były one
zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

W umowie obligatoryjnie zawarte zostaną następujące zapisy:
1. Umowa zostaje zawarta zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200000
euro na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Miejsko
– Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie w okresie od dnia 1.01.2013 roku do dnia
31.12.2014 roku.
2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku.
3. Wykonawca oświadcza, iż w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przedmiotu
niniejszej umowy, ma podpisaną aktualną umowę generalną z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego, właściwym dla obszaru, na którym znajdują się miejsca dostarczania
energii elektrycznej/ważną promesę/koncesję na dystrybucję energią elektryczną*, która
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Zamiast umowy lub promesy Wykonawca może
załączyć oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o
posiadaniu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji, z treści którego wynikać będzie okres
obowiązywania tejże umowy oraz to, iż zakres terytorialny obowiązywania umowy jest
zgodny z terenem, dla którego Wykonawca złożył ofertę i wówczas to oświadczenie,
stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Cena 1 kWh energii elektrycznej wynosi:
a. Hala Widowiskowo – Sportowa - …………………netto (słownie:…………………….
………………………)

plus

23

%

VAT

tj.

………………………….zł

…………………………………………………………),
b.Kompleks boisk sportowych - …………………netto (słownie:…………………….

brutto

(słownie:

2

………………………)

plus

23

%

VAT

tj.

………………………….zł

brutto

(słownie:

brutto

(słownie:

brutto

(słownie:

…………………………………………………………),
c.Stadion Miejski w Koronowie - …………………netto (słownie:…………………….
………………………)

plus

23

%

VAT

tj.

………………………….zł

…………………………………………………………),
d.Plaża Miejska w Pieczyskach - …………………netto (słownie:…………………….
………………………)

plus

23

%

VAT

tj.

………………………….zł

…………………………………………………………).
5. Na dzień składnia ofert cena opłaty za dystrybucję energii elektrycznej wynoszą: .........
stanowią one jedynie podstawę wyliczenia wartości umowy.
6. Ceny za dostawę 1 kWh energii elektrycznej pozostają niezmienne przez cały okres
obowiązywania umowy i są zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia………………………………………….
7. Osobą uprawnioną do nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy po stronie
Zamawiającego jest pan Dyrektor Maciej Makowski, tel…………….……………
zaś po stronie Wykonawcy jest ……………………………………………………………..,
tel.………………………………………………………………………………
8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są
dopuszczalne tylko w następujących przypadkach:
a.

w przypadku zmiany podatku VAT na przedmiot umowy – bez zmian pozostaje
stawka netto za 1 kWh energii elektrycznej, natomiast od dnia wejścia w życie
nowej stawki podatku VAT, stosuje się stawkę nową,

b.

w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego na przedmiot umowy,
odpowiedniemu pomniejszeniu lub powiększeniu ulegnie cena jednostkowa.

9. Ewentualne spory, które wynikną w związku z wykonywaniem zobowiązań umownych,
rozpatrywał będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo energetyczne.

