
GMJNA OSTROWEK
98-311 Ostrowek

pow. wieluriski, woj. lodzkie
tel . / fax 43-8415026, 8415023

NIP8321965142

Dotyczy: Dostawyenergii elektrycznej i swiadczenie using dystrybucji energii elektrycznej
dla Gminy Ostrowek oraz jejjednostek organizacyjnych.

Znak sprawy: GK. 7031.1.2015

Nawia^zujqc do ogloszonego przez Pahstwa przetargu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowieri Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907
z pozn.zm.) zwracamy si$ z prosba,, jako Wykonawca o wyjasnienie, przyj^cie uwag
i ewentualnq modyfikacjs naste.pujqcych zapisow SIWZ:

Pytanie 1
Zatqcznik nr 1 do SIWZ -Wzor formularza oferty ust. 1. W celu prawidtowego skalkulowania
wartosci zamowienia Wykonawca zwraca si$ z prosbq o udzielenie informacji na temat
szacowanej ilosci energii w rozbiciu na poszczegolne strefy czasowe dla kazdego punktu
poboru energii, ktory nie jest rozliczany catodobowo (grupa taryfowa C12b oraz C22b).
Informujemy, iz brak informacji o strukturze zuzycia w poszczegolnych strefach czasowych
uniemozliwi Wykonawcy wyliczenie oferty w sposob zgodny z taryfa, OSD.
Ponadto po przeprowadzeniu analizy struktury taryf oraz szacowanego zuzycia brak jest
punktow poboru rozliczanych w grupie taryfowej C12a, dlatego Wykonawca zwraca sie.
z prosbq o usunie_cie taryfy z wzoru formularza ofertowego.
W zwiqzku z powyzszym Wykonawca zwraca si$ z pytaniem czy Zamawiaja_cy wyrazi

zgode, na zmiane, tabeli do tresci oraz uzupetnienie jej o szacowane zuzycie dla

poszczegolnych grup taryfowych:

Zamawiaiacy odpowiada: Usuwamy taryfy ClZa.Wyrazamy zgod^ na zmian^

tabeli oraz uzupetniamy jq informacjami na temat szacowanego zuzycia w
taryfach.
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Pytanie 2
Zafqcznik nr 5 do SIWZ - Istotne warunki umowy ust. 7.Po przeprowadzeniu analizy struktury
taryf oraz szacowanego zuzycia Wykonawca zwraca uwage^ na brak punktow poboru
rozlicznaych w grupie taryfowej C12a, dlatego zwracamy sie. z prosba, o usunie.de taryfy
z przedmiotowej tabeli.
Ponadto z uwagi na fakt, iz przedmiotowy zapis dotyczy cen za energie_ elektrycznq
(odniesienie do stawek OSD jest w ust. 9} Wykonawca zwraca sis z prosba. o wyrazenie
zgody na zmiane, zapisu ust. 7 do tresci: ,,Rozliczenie za energiq elektrycznq odbywac s/e
bqdzie na podstawie wskazari Iicznik6w,zgodnie z przedstawionq ofertq Wykonawcy
przedstawionq w ponizszej tabeli:"
W zwiqzku powyzszym oraz zapytaniem nr 1 Wykonawca zwraca sie. z prosba. o wyrazenie
zgody na zmiane. tabeli do tresci:

Grupa
taryfowa

Symbol

C11
C12b
C21
C22b
G11

Cena energii elektrycznej
Cena obowia.zuja.ca od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Strefa I Strefa II
Jednostkowa oplata

handlowa
[zt/miesia^c/obiekt]

[zt/kWh]

Zamawiaj^cy odpowiatla: Usuwamy taryfy C12a.Akceptujcmy / n i i i i n r tabeli do tresci
podanej. Zmieniamy zapis w ust.7 Zal^cznika nr 5 do SIWZ stosownic do sugcstii.

Pytanie 3
Zatgcznik nr 5 do SIWZ - Istotne warunki umowy ust. 20. Wykonawca zwraca sie. z prosba, o
doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez okreslenie, iz Zamawiajqcy moze
zwi^kszyc \\osi punktow poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienic taryfy danego
punktu, jedynif w obtf;hie ty( h f',mp t . n y f o w y r l i , kturr /osta iy (ikic"Uonc i wycrnionc w
ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieuj^tych w ofercie b^dq oznaczaty zmiane,
przedmiotu zamowienia. Z uwagi na powyzsze Wykonawca zwraca sie. z prosba. o dodanie
nastepujqcego zapisu: ,,Zwi$kszenie punktow poboru lub zmiana grupy taryfowej mozliwe
jest jedynie w obrqbie grup taryfowych, ktore zostaty ujqte w SIWZ oraz wycenione w
Formularzu Ofertowym Wykonawcy."
Zamawiaj^cy odpowiada: Akccptujcmy sugcstic i informujcmy, zc w zal. nr 5 do SIWZ
w ust.20 dokonno uzupclniajqcego zapisu.

Pytanie 4
Wykonawca zwraca sia, z prosba. o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiajgcego
parametry dystrybucyjne - w szczegolnosci moc umowna i grupa taryfowa, sq zgodne z



aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzajqcymi mozliwosc
swiadczenie ustug dystrybucji wydanymi przez wtasciwego OSD? Jednoczesnie wskazujemy
ze zmiana parametrow dystrybucyjnych moze wiqzac siQ z koniecznoscia. poniesienia
dodatkowych optat, zgodnie z zatwierdzona. przez Prezesa URE Taryfa. dla ustug dystrybucji
energii elektrycznej wtasciwego OSD. W zwiqzku z powyzszym Wykonawca zwraca sie. z
prosba. o wprowadzenie zapisu naste_puja,cej tresci: „ W przypadku gdy zmiana parametrow
dystrybucyjnych wiqzac $i$ bqdzie z koniecznosciq ponoszenia dodatkowych opiat zgodnie z
taryfq OSD Zamawiajqcy zobowiqzany b$dzie do ich uiszczenia."
Zamawiajqcy odpowiada: Informujemy, ze podane przez nas parametry dystrybucyjne a w
szczegdlnosci moc umowna i grupa taryfowa sa. zgodne z aktualnymi umowami
dystrybucyjnymi. Dokonano rowniez sugerowanego uzupetniajqcego zapisu .

Pytanie 5
Informujemy, ze w przypadku zawierania umow kompleksowych obejmuj^cych sprzedaz
i swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej przedsiebiorstwa energetyczne stosuja.
wzory umow kompleksowych, ktore zawieraja. wymagane prawem postanowienia zgodnie
z ustawa. z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz. 1059 z pozn. zm).
W zwiqzku z tym zwracamy sie^ z zapytaniem czy Zamawiajqcy dopusci zawarcie umowy
z wybranym Wykonawca. na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarzqd
Spotki, ktory uwzgl^dniat b^dzie postanowienia Zamawiaj^cego?

Zamawiajacy odpowiada: Zamawiaja.cy wyraza zgod^ na zawarcie umowy kompleksowej
obejmuja.cej sprzedaz i swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej z wybranym
Wykonawca. na wzorze umownym Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarzqd Spotki, ktory
uwzgl^dniat b^dzie postanowienia Zamawiaj^cego.

W zalqczeniu ; Zalqcznik nr 1 do SIWZ-Formularz oferty.
Zal^cznik nr 5 do SIWZ - Istotne warunki umowy.

l/Ryszard Turek



Zalacznik nr 1 do SIWZ - Wzor formularza oferty.

FORMt LARZ OFERTY

Zamawiajacy: Gmina Ostrowek, Ostrowek 115, 98 -311 Ostrowek, pow. wieluriski, woj. lodzkie

DANE WYKONAWCY:

NAZWA

ADRES

NUMER TELEFONU/FAXU

E- MAIL

NIP

REGON

KONTO BANKOWE

W odpowiedzi na ogloszone post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamowienia, na dostawe_ energii

elektrycznej i swiadczenie ustugi dystrybucji dla Gminy Ostrowek oraz jej jednostek organizacyjnych za nastepujaca^cen? calkowita^ uyliczona^ w ponizej.
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2. Usluga dystrybucji

Wartosc ustugi dystrybucji wyliczona na podstawie cen i stawek opfat obowiazujacych na dzieii skiadania ofert\'. zgodnych z obowiazujaca^ taryfa^OSD zatwierdzona, przez
Prezesa Urz^du Regulacji Energetyki: wartosc netto zt; wartosc brutto: zl

3. Laczna wartosc zamowienia

1. La^czna wartosc przedmiotu zamowienia (sprzedaz energii elektrycznej i uslugi dystrybucji): wartosc netto zl; wartosc brutto: zt

2. Termin wykonania umowy: od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.



3. Oswiadczamv, ze akceptujemy warunki zawarte w istotnych warunkach umowy i zobowia^zujemy sie_ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na

warunkach okreslonych w S1WZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiaja^cego;

4. Oswiadczamv, ze uwazamy si? za zwia^zanych niniejsza^ oferty na czas wskazany w S!WZ;

5. Ponizsze cz?sci zamowienia zlecimy podwykonawcom:

(miejscowosc, data)

(imi%, naz\visko, stanowisko, pieczqtka firmowa, podpis osoby
lub osob uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Zala^cznikami do niniejszej oferty sa;

1. oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.
2. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post^powania o udzielenie zamowienia
3. oswiadczenie o posiadaniu umowy z Operatorem Systemu Dystrybucvjnego na swiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawcow nie

be_dq.cych wias'cicielem sieci dystrybucyjnej)
4. aktualny odpis z wlasciwego rejestru
5. koncesjana prowadzenie dzialalnosci wzakresie obrotu energi^elektryczna, wydana, przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki
6. pemomocnictwo



Zat^cznik nr 5 do SIWZ

Istotne warunki umowy

1. Podstawa^ do zawarcia umowy jest oferta wybrana w post^powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa^
zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pozn. zm.).

2. Sprzedaz energii elektrycznej oraz swiadczenie ustug przesytowych przez
Wykonawce na rzecz Zamawiaja^cego odbywa si§ na warunkach okreslonych
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1059) Kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich
podstawie .

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada koncesje na obrot energia^ elektryczna, wydana_
przez Prezesa Urz^du Regulacji Energetyki. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze
posiada umowe o swiadczeniu ustug dystrybucji umozliwiajqca^ sprzedaz energii
elektrycznej do obiektow Zamawiajqcego.

4. Zamawiaja^cy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do obiektow wymienionych
w zata^czniku nr 1 do niniejszej umowy.

5. Zamawiajqcy okresla charakterystyk^ elektroenergetyczna^ odbioru, miejsca
dostarczania energii elektrycznej w zata^czniku nr 1 do niniejszej umowy
stanowiqcego integralnavcz^sc umowy.

6. Termin realizacji umowy - od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r..
7. Rozliczenie za energi$ elektryczna^ odbywac si$ b^dzie na podstawie wskazah

licznikow zgodnie z przedstawiona, oferta, Wykonawcy przedstawion% w
ponizszej tabeli :

Grupa
taryfowa

Symbol

C11

C12b

C21
C22b
G11

Cena energii elektrycznej
Cena obowiqzuj^ca od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Strefa I Strefa II

[z*/kWh]
444009
7949
33305
112694
11545
609502

5300

75130

80430

Jednostkowa oplata handlowa
[zl/miesia^c/obiekt]

8. Wykonawca zobowia^zany jest do bilansowania handlowego, poprzez rozliczanie nie
zbilansowania powstatego pomiedzy zgtoszonym wolumenem energii w ramach
Umowy, a rzeczywiscie zakupiona^ energia, elektryczna^ w okresach rozliczeniowych,
w ramach ustalonej ceny za sprzedana^energie^ elektryczna_ZamawiaJ£|cego.

9. Wykonawca oswiadcza, iz do obliczenia ceny przesylu energii zastosowal 100 %
ceny taryfowej aktualnej taryfy dystrybucji Operatora Systemu Dystrybucyjnego
zatwierdzonej przez Prezesa Urz^du Regulacji Energetyki, ktory b^dzie
obowia^zywat w catym okresie obowiqzywania Umowy. Cena za dystrybucj§ moze

I



ulec zmienia w przypadku zmiany powyzszej taryfy dystrybucji. Mozliwosc
dokonania takiej zmiany zostata przewidziana w ogtoszeniu o zamowieniu i w tresci
SIWZ.

lO.Wykonawca oswiadcza, iz do obliczenia ceny energii w grupie taryfowej
G, zastosowal 100 % ceny taryfowej aktualnej taryfy Wykonawcy dla odbiorcow
w grupach taryfowych G zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki.
Cena za energi§ w grupie taryfowej G moze ulec zmianie w przypadku zmiany
powyzszej taryfy. Mozliwosc dokonania takiej zmiany zostata przewidziana
w ogtoszeniu o zamowieniu i w tresci SIWZ.

H.Rozliczenie za sprzedana, energi§ elektryczna, i ustug§ dystrybucji odbywac si$
bedzie na podstawie faktycznego zuzycia energii wg wskazah uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego w okresie rozliczeniowym.

12.Po uptywie okresu rozliczeniowego realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca
wystawi faktury za poprzedni okres z tytutu kompleksowej ustugi dostawy energii
elektrycznej i swiadczenia ustug dystrybucji, ktore beda^ zawierac m.in.
wyszczegolnienie wszystkich pozycji kosztowych. Faktury ptatne beda, w terminie 30
dni od daty ich wystawienia. Zamawiaja^cy zastrzega mozliwosc za^dania zestawienia
lub zestawieh zbiorczych.

13-Zamawiaja^cy otrzyma upusty i bonifikaty z tytutu niedotrzymania parametrow
jakosciowych energii elektrycznej i standardow jakosci obstugi odbiorcow, zgodnie z
taryfy Operatora systemu Dystrybucyjnego i Taryfy obowia^zuja^ca^ dla przedmiotu
zamowienia Wykonawcy.

14. Okres rozliczeniowy jest zgodny z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
15. Faktury za energie^ elektryczna^w okresach rozliczeniowych nalezy wystawic na

Nazwa Ptatnika: Gmina Ostrowek
REGON: 730934690
NIP: 832 19651 42
Adres: Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek
Tel./fax.: 43 84 150 23. Fax 43 8415 020

a) dzialaiaca w imieniu wtasnym oraz w imieniu i na rzecz nizei wymienionych:

Nazwa Pfatnika: Gimnazjum w Ostrowku
REGON: 730 989 336
NIP: 832 1853609
Adres: Ostrowek 95 98-311 Ostrowek
Telefon: 43 84159 58

Nazwa Ptatnika: Szkola Podstawowa w Ostrowku.
REGON: 001 150 374
NIP: 832 185 3578
Adres: Ostrowek 95 98-311 Ostrowek
Telefon: 43 84 150 89

Nazwa Ptatnika: Szkota Podstawowa w Janowie
REGON: 001 150 380
NIP: 8321853555
Adres: Janow 40 98-311 Ostrowek



Telefon: 43 84158 15

Nazwa Platnika:
REGON:
NIP:
Adres:
Telefon:

Szkota Podstawowa w Okalewie.
001 150405
8321853561
Okalew 19 98-311 Ostrowek
438415022

Nazwa Platnika:
REGON:
NIP:
Adres:
Telefon:

Szkota Podstawowa w Skrzynnie
000 559 032
832 1853584

Skrzynno96 98-311 Ostrowek
438415017

Nazwa Platnika:
REGON:
NIP:
Adres:
Telefon:

Szkota Podstawowa wWielgiem.
001 150 397
8321853590
Wielgie 27 98-311 Ostrowek
438415323

Nazwa Ptatnika:
REGON:
NIP:
Adres:
Telefon:

Przedszkole Publiczne w Ostrowku
731 015381
8321854477
Ostrowek 95 98-311 Ostrowek
438418732

Nazwa Platnika:

REGON:
NIP:
Adres:
Telefon:

Gminny Osrodek Upowszechniania Kultury i Sportu
w Ostrowku
731 505 369
83218881 40
Ostrowek 94 98-311 Ostrowek
43 8415085

Nazwa Ptatnika:

REGON:
NIP:
Adres:
Tel./fax.:

Samodzielny Publiczny Zaklad Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Ostrowku.
730969 121
832 1793528
Ostrowek 94 98-311 Ostrowek
43 8415094

Nazwa Ptatnika:
REGON:
NIP:
Adres:
Tel./fax.:

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowku
101 263900
832 206 94 44
Ostrowek 93/D 98-311 Ostrowek
43 8415605



16.Za termin zaptaty faktury uznaje sie dzieh wptywu srodkow na konto Wykonawcy.
17. Wykonawca zobowiazany jest do:

1) sprzedazy energii elektrycznej zgodnie z obowia/uja^cymi standardami
okreslonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne.

2) przyjmowania zgloszeh i reklamacji Zamawiaja^cego.
3) niezwlocznego przekazywania Zamawiajqcemu informacji maj^cych

istotny wptyw na realizacje umowy.
4) posiadania w trakcie realizacji zamowienia, ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwia^zanej z
przedmiotem zamowienia

18. Zamawiajqcy zobowiazany jest do:

1). pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowia^zujXcymi
przepisami i na warunkach okreslonych w zawartej umowie.

1) utrzymywania naleza^cej do niego sieci, wewne^rznej instalacji zasilaja^cej
i odbiorczej w nalezytym stanie technicznym.

2) terminowego regulowania naleznosci za energie elektryczn£t oraz innych
naleznosci zwia^zanych z dostarczeniem tej energii.

3) utrzymywania uzytkowanej nieruchomosci w sposob niepowoduja^cy
utrudnieh w prawidtowym funkcjonowaniu sieci, a w szczegolnosci do
zachowania wymaganych odlegtosci od istniejc|cych urzqdzeh i instalacji, w
przypadku stawiania obiektow budowlanych i sadzenia drzew, zgodnie
z wymaganymi okreslonymi w przepisach Prawa budowlanego, powierzania
budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom posiadaj^cym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

4) umozliwienia upowaznionym przedstawicielom Wykonawcy dost^pu,
wraz z niezbednym sprzetem do nalezqcych do niego elementow sieci i
urzajdzeh znajduja^cych sif na terenie lub obiekcie Zamawiajqcego w celu
przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usuniecia awarii w sieci lub do
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

5) zabezpieczenia przed uszkodzeniem uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
i zabezpieczeh gtownych, jezeli znajduja^ sie na terenie lub w obiekcie
Zamawiaja^cego.

6) niezwtocznego poinformowania Wykonawcy o zauwazonych wadach lub
usterkach w uktadzie pomiarowo- rozliczeniowym i innych okolicznosciach
maj£tcych wptyw na mozliwosc niewtasciwego rozliczenia za energi^ elektryczna^
oraz o powstafych przerwach w dostarczeniu energii elektrycznej lub
niewtasciwych jej parametrach.

7) dostosowania swoich urzajdzeh do zmienionych warunkow
funkcjonowania sieci, o ktorych zostat uprzednio powiadomiony.

19. Umowa moze bye rozwia^zana:

1) przez Wykonawce w przypadku razapego i uporczywego niewykonywania
lub raza^cego i uporczywego nienalezytego wykonania umowy przez
Zamawiaja^cego.

2) zamawiaj^cy moze odstapic od umowy w przypadku wystapienia istotnej
zmiany okolicznosci powoduja^cej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy. W
przypadku takim, Wykonawca moze za^dac wyta^cznie wynagrodzenia naleznego
z tytuiu wykonania czesci umowy.



20. Zamawiaja^cy zastrzega zmiany tresci umowy w odniesieniu do zakresu
przedmiotu zamowienia, tj. zmiany prognozowanej wielkosci zuzycia energii
elektrycznej, wynikajqcej m.in. ze zmiany (zmniejszenia !ub zwiekszenia) ilosci
miejsc dostarczania energii elektrycznej (przytqczy, punktow poboru), dostaw i
przesytu energii do innych obiektow niewskazanych w Zatqczniku do umowy lub w
sytuacji zwiekszenia dostaw wraz z przesytem energii do obiektu w zwiazku z
dokonana, rozbudowa^, przebudowa^ obiektu itd. Zmiany, o ktorych mowa powyzej
dokonywane sa^ na podstawie aneksu do umowy. Zwiekszenie ilosci punktow
poboru lub zmiana grupy taryfowej mozliwe jest jedynie w obrpbie grup
taryfowych , ktore zostaty ujete w SIWZ oraz wycenione w Formularzu
Ofertowym Wykonawcy. W przypadku gdy zmiana parametrow
dystrybucyjnych wi^zac si§ bedzie z koniecznoscia, ponoszenia dodatkowych
optat zgodnie taryfa^ OSD Zamawiajqcy zobowi^zuje sip do ich uiszczania.

21. Zamawiaja^cy zastrzega rowniez mozliwosc zmiany tresci umowy dot. ceny za
dystrybucje energii w przypadku zmiany taryfy dystrybucji Operatora Systemu
Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki,
z zastrzezeniem obowiazywania w catym okresie obowia^zywania umowy podanej w
ofercie Wykonawcy wielkosci 100 % ceny taryfowej zastosowanej do obliczenia
ceny przesytu energii. Zmiana cen dokonana przez odpowiedni organ (dostawy
i przesytu) nie wymaga zmiany umowy.

22. Zamawiaja^cy zastrzega rowniez mozliwosc zmiany tresci umowy dotyczapej
zmiany ceny za energi§ w grupie taryfowej G w przypadku zmiany taryfy
Wykonawcy dla odbiorcow w grupach taryfowych G zatwierdzonej przez Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki, z zastrzezeniem obowiazywania w catym okresie
obowiazywania umowy podanej w ofercie Wykonawcy 100 % ceny taryfowej
zastosowanej do obliczania ceny za energi§ w grupie taryfowej G. Zmiana cen
dokonana przez odpowiedni organ nie wymaga zmiany umowy.

23. Zamawiaja^cy dopuszcza takze zmiany tresci umowy w przypadku okolicznosci,
ktdrych nie mozna przewidziec na etapie wszczecia postepowania m.in. zwia^zanych
z procedurami, zmianami organizacyjnymi i uwarunkowaniami wewn^trznymi
Zamawiaja^cego np. zaprzestanie dostaw i przesytu energii do jednego lub kilku
obiektow wskazanych w Zatqczniku ze wzgtedu np. na wyta^czenie obiektu
z eksploatacji.

24. Zamawiaja^cy zastrzega zmiany tresci umowy w przypadkach, gdy zaistnieje
istotna zmiana okolicznosci powoduja^ca, ze wykonanie umowy w dotychczasowym
brzmieniu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia umowy.

25. Zamawiaja^cy przewiduje mozliwosc zmiany postanowieh umowy w stosunku do
tresci oferty w przypadkach, gdy:

b) nastapi zmiana powszechnie obowia^zujqcych przepisow prawa w zakresie
maja^cym wptyw na realizacj^ przedmiotu zamowienia,

c) nastapi zmiana przepisow prawa w zakresie podatku od towarow i ustug lub
podatku akcyzowego w zakresie przedmiotu umowy prowadzqca do
podwyzszenia catkowitego wynagrodzenia za realizacj§ przedmiotu umowy.

26. Wszelkie zmiany w umowie wymagaja^ pod rygorem niewaznosci formy aneksu
podpisanego przez obie strony.

27. W sprawach nieuregulowanych w umowie maja, zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowieh publicznych, Prawo energetyczne, Kodeksu cywilnego.



28. Spory powstate w trakcie realizacji niniejszej umowy rozpatrywac bedzie
rzeczowo sad cywilny wtasciwy dla siedziby Zamawiaj^cego.

29. Umowa zostaje sporzajdzona w dwoch jednobrzmia^cych egzemplarzach po
jednym egzemplarzu dla Zamawiaja^cego i Wykonawcy.


