Załącznik Nr 5 do SIWZ

(Projekt Umowy)
UMOWA nr .........../2014
zawarta w dniu ……. w Chorzowie pomiędzy:
Elektrownią Chorzów S.A., ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3, 41-503 Chorzów,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000079827, numerem
REGON
271980623, numerem NIP
627-001-18-73 zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu - Pana Adama Przybyło
a
………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą ……. Zarejestrowanym ……. nr NIP: ……. REGON: ……. zwanym dalej
Wykonawcą, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………….
o następującej treści:
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na: „Prowadzenie eksploatacji systemu
elektroenergetycznego na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach w okresie od dnia
01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.”
§1
Załączniki
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty:
1. Załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 6 do
Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia).
2. Załącznik nr 2 do umowy – oferta Wykonawcy z dnia …….
3. Załącznik nr 3 do umowy – Pełnomocnictwo
4. Załącznik nr 4 do umowy – (stanowiący załącznik nr 7 do Specyfikacji istotnych
Warunków Zamówienia) wykaz obiektów będących przedmiotem umowy na
„Prowadzenie eksploatacji systemu elektroenergetycznego na terenie byłej Huty
Baildon w Katowicach w okresie od 01.06.2014 do 31.05.2015”
5. Załącznik nr 5 do umowy - (stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji istotnych
Warunków Zamówienia) Wykaz osób wraz z uprawnieniami, które będą wykonywały
zamówienie będącym przedmiotem umowy na „Prowadzenie eksploatacji systemu
elektroenergetycznego na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach w okresie od
01.06.2014 do 31.05.2015”
6. Załącznik nr 6 do umowy - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRiESD,
dostępna
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
www.elektrownia.chorzow.pl (stanowiący załącznik nr 8 Specyfikacji istotnych
Warunków Zamówienia Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRiESD)
7. Załącznik nr 7 – Instrukcja Współpracy Ruchowej z TAURON Dystrybucja S.A. IWR
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§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa „Prowadzenie eksploatacji systemu
elektroenergetycznego na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach w okresie od
01.06.2014 do 31.05.2015”
Strony przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią:
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059)
wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy
zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz zgodnie z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 7
do niniejszej Umowy.
Dokumenty wymienione w pkt. 3 niniejszego paragrafu należy traktować jako
wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych
dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, Wykonawca nie może
uszczuplić zakresu i sposobu wykonywanych usług.
Wszystkie prace Wykonawca ma wykonywać zgodnie z Prawem Energetycznym oraz
Rozporządzeniami dotyczącymi eksploatacji sieci elektroenergetycznej i Polskimi
Normami.
Prowadzenie ewidencji ruchu na nastawni oraz dokonywać wpisów do książki
raportowej każdego zdarzenia na zmianie dotyczącego przedmiotu umowy.
Obsługa realizowana w ramach niniejszej umowy nie obejmuje prac remontowych.
Obsługa realizowana w ramach niniejszej umowy nie obejmuje ewidencji ilościowej i
wartościowej materiałów i towarów (w tym przeprowadzania i wyceny remanentów),
wykonywanej przez Zamawiającego we własnym zakresie i w skali odpowiadającej
własnym potrzebom

§3
Termin realizacji umowy
Usługa stanowiąca Przedmiot Umowy świadczona będzie w okresie 12 miesięcy od daty
podpisania umowy, tj. do dnia 31.05.2014r. Rozpoczęcie realizacji usług nastąpi
z pierwszym dniem kolejnego miesiąca, następującego po dniu podpisania umowy.
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§4
Wynagrodzenie i warunki płatności
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt.1, wykonanego zgodnie
z zapisami Umowy, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.
Wynagrodzenie jest stałe, ustalone na okres trwania Umowy i nie podlega zmianom.
Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z warunkami przetargu oraz
danymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca
ponadto oświadcza, że wysokość wynagrodzenia ryczałtowego została zaproponowana
przez niego przy uwzględnieniu wszelkich ryzyk.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie płatne miesięcznie zgodnie
z ofertą Wykonawcy w kwocie:
a. miesięczne wynagrodzenie (bez podatku VAT) : ……. zł
(słownie ……. złotych),
b. podatek VAT wynosi: ……. Zł
(słownie: ……. złotych)
c. wg. stawki VAT ……. %.

d. miesięczne wynagrodzenie umowne (z podatkiem VAT): ……. zł.
(słownie ……. złotych),
5. Z tytułu świadczenia usługi przez okres 12 miesięcy tj. za realizację całości
Przedmiotu umowy, Strony ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie
umowne w wysokości:
a. wartość przedmiotu umowy (bez podatku VAT) : ……. zł
(słownie……. złotych),
b. podatek VAT wynosi : ……………….. zł
(słownie: ……. złotych)
c. wg. stawki VAT ............ %.
d. wynagrodzenie umowne (z podatkiem VAT): ……. zł.
(słownie: ……. złotych),
6. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
przedmiotu umowy, w tym między innymi: wartość usług, ubezpieczenia, należny
podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze.
7. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu jest stałe
do końca trwania umowy i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania
niniejszej umowy. Konieczność wykonania czynności niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy, a nieprzewidzianych wcześniej w umowie nie
spowoduje zmiany niniejszej umowy i nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia
umownego.
8. Płatności będą realizowane co miesiąc w wysokości określonej w ust. 4 niniejszego
paragrafu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
9. Termin płatności za usługi ustala się do 15 dnia kalendarzowego miesiąca,
następującego po miesiącu, którego dotyczy usługa.
10. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.
11. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego uważa się dzień obciążenia
jego rachunku bankowego.
12. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje prawo do
naliczenia ustawowych odsetek.
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§5
Warunki i zasady realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z należytą
starannością i uczciwością oraz najlepszą wiedzą.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą
Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie świadczonych usług objętych niniejszym zamówieniem na kwotę
nie mniejszą niż 400.000,-Złotych przez cały okres trwania niniejszej umowy, oraz
ważnymi uprawnieniami do prowadzenia przedmiotu umowy.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie
3 dni ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Brak ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej skutkuje
wstrzymaniem płatności.
Za przechowywanie i zabezpieczenie bieżącej dostarczanej mu dokumentacji
odpowiada Wykonawca.

7. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania dokumentacji Zamawiającego jako
materiałów poufnych, tylko do użytku wewnętrznego u Wykonawcy. Wykonawca
zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał żadnych informacji lub dokumentacji
osobom nieupoważnionym pisemnie przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się wypełniać na bieżąco książkę raportową ze zdarzeń na
zmianie.
9. Wykonawca zobowiązuje się usuwać awarie w systemie eksploatacji sieci
elektroenergetycznej będącym przedmiotem umowy w sposób natychmiastowy
w terminie do 30 min. od chwili zgłoszenia awarii nastawczemu (rozmowa
nagrywana).
10. W sytuacji braku możliwości usunięcia awarii w czasie 30 min. należy niezwłocznie
powiadomić koordynatorów ze strony Zamawiającego o akceptację wydłużenia czasu
naprawy i przyczyny.
11. Czas przerw w dostawie energii elektrycznej w skali roku nie może przekroczyć czasu
przedstawionego w Prawie Energetycznym i aktach wykonawczych do Ustawy
12. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego usuwania
awarii na sieci.
13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami – w szczególności z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059) wraz z aktami wykonawczymi do
ustawy.
14. Za przechowywanie i zabezpieczenie książki raportowej odpowiada Wykonawca.
15. Wykonawca odpowiada za bezawaryjną eksploatację sieci elektroenergetycznej
będącej przedmiotem umowy.
16. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania dokumentacji Zamawiającego jako
materiałów poufnych, tylko do użytku wewnętrznego u Wykonawcy. Wykonawca
zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał żadnych informacji lub dokumentacji
osobom nieupoważnionym pisemnie przez Zamawiającego.
17. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich
postanowień niniejszej umowy.
18. Zamawiający pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na sieciach
elektroenergetycznych na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach, gdzie Wykonawca
prowadzi eksploatację tego systemu elektroenergetycznego. Wykonawca zobowiązuje
się do bieżącej współpracy z działem OSD Zamawiającego w celu wypełniania przez
Zamawiającego obowiązków OSD wynikających z Ustawy – Prawo energetyczne.
Pracownicy działu OSD uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń i
kontaktów z Wykonawcą w zakresie związanym z działaniami OSD.
19. Zamawiający dokonuje rozliczeń zakupu i sprzedaży energii elektrycznej oraz
bilansów mocy i energii na sieciach elektroenergetycznych na terenie byłej Huty
Baildon w Katowicach, gdzie Wykonawca prowadzi eksploatację tego systemu
elektroenergetycznego. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy
z działem rozliczeń Zamawiającego w celu wypełniania przez Zamawiającego
obowiązków
wynikających
z
zawartych
przez Zamawiającego umów
z użytkownikami systemu. Pracownicy działu rozliczeń uprawnieni są do wydawania
Wykonawcy poleceń i kontaktów z Wykonawcą w zakresie obowiązków służbowych
tego działu.
20. Zamawiający udziela Wykonawcy na czas wykonywania umowy stałego
pełnomocnictwa do prowadzenia rozmów z podmiotami zewnętrznymi dotyczącymi
„przełączeń na linii zewnętrzny Dystrybutor a sieć Zamawiającego” oraz udzielania

informacji o czasie wznowienia dostawy energii elektrycznej po usunięciu stanów
awaryjnych.
§6
Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:
po stronie Zamawiającego:
Koordynator – inż. Jerzy Świeca
po stronie Wykonawcy:
…………………………………………...
2. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące je osoby są upoważnione przez Stronę do
dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy.
3. W przypadku nieobecności osób wskazanych w ust. 1 po stronie Zamawiającego do
dokonania czynności określonych w ust. 2 upoważnione są inne osoby wskazane przez
Zamawiającego.
§7
Kary umowne
1. Za każde niewykonanie zobowiązań określonych w § 2 oraz § 5 strona naruszająca
postanowienia umowy zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 20% rocznej
kwoty ryczałtowej tj. ……. PLN; (słownie: ……. ).
2. Gdy Wykonawca, z własnej winy, przerwie realizację Umowy i nie podejmie jej
realizacji przez okres 3 dni kalendarzowych, zapłaci karę w wysokości płatności
miesięcznej pomnożoną o ilość miesięcy pozostałe do wykonania umowy.
3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania za szkodę Odbiorcy
energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej będącej przedmiotem umowy
na Wykonawcę, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiły dodatkowe
przerwy w dostawie energii elektrycznej m.in.:
1) Czas naprawy zbyt długi powyżej 30 min.,
2) Niewłaściwe użycie technologii do usuwania awarii.
3) Niewłaściwych użycie narzędzi do usuwania awarii,
4) Niewłaściwych użycie części zapasowych do usuwania awarii.
§8
Wypowiedzenie umowy
1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, jeżeli:
a. Zostanie wydany przez uprawnione organy nakaz wszczęcia postępowania
zabezpieczającego i/lub egzekucyjnego wobec Wykonawcy;
b. Wykonawca, z własnej winy, przerwie realizację Umowy i nie podejmie jej
realizacji przez okres 3 dni kalendarzowych;
c. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje czynności niezgodnie
z Umową i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, wyznaczając
w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w tym terminie odpowiednich
zmian nie dokona, przy czym termin wyznaczony Wykonawcy nie może wynosić
mniej niż 7 dni kalendarzowych.
d. Zarówno Zamawiający, niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu, jak i Wykonawca są uprawnieni do wypowiedzenia
umowy z ważnych powodów zgodnie z zapisami Kodeksu

e. Termin wypowiedzenia umowy strony ustalają na trzy miesiące na koniec
miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do
rozliczeniowego uporządkowania dokumentacji, sporządzenia ostatnich
deklaracji podatkowych za miesiąc objęty umową i przekazania pełnej
dokumentacji Zamawiającego
2. Wypowiedzenie umowy musi mieć formę pisemną.
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§9
Postanowienia końcowe
W razie powstania sporu związanego z realizacją umowy Wykonawca zobowiązany
jest wyczerpać drogę postępowania wyjaśniającego, kierując roszczenia do
Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania roszczenia.
Wykonawca nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią praw, a w tym
wierzytelności wynikających z umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
pod rygorem nieważności.
Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
posiada w tym zakresie stosowną wiedzę i doświadczenie.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Sporne sprawy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

