Załącznik nr 20 Prognozy zamówień do Umowy ramowej (v. 15072020)

PROGNOZY ZAMÓWIEŃ
1.
OK przesyła do TOK, za pośrednictwem SK, dokument (dalej „Prognoza”) określający
przewidywaną liczbę ZS TOK objętych Zamówieniem na Usługę BSA lub LLU wraz
ze wskazaniem obszaru inwestycyjnego TOK1, na którym w/w Usługa będzie zamawiana.
2.
OK przesyła Prognozę cztery razy w roku. Prognoza obejmuje okres jednego kwartału
w podziale miesięcznym.
3.
OK zobowiązane jest do przesyłania przygotowywanych przez siebie Prognoz do TOK
nie później niż 1 (jeden) miesiąc przed rozpoczęciem kwartału, którego dana Prognoza
dotyczy.
4.

Przez datę rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych kwartałów rozumie się:

a.

Kwartał I: 1 stycznia (pierwszy dzień kwartału) – 31 marca (ostatni dzień kwartału);

b.

Kwartał II: 1 kwietnia (pierwszy dzień kwartału) – 30 czerwca (ostatni dzień kwartału);

c.

Kwartał III: 1 lipca (pierwszy dzień kwartału) – 30 września (ostatni dzień kwartału);

d.

Kwartał IV: 1 października (pierwszy dzień kwartału) – 31 grudnia (ostatni dzień
kwartału).

5.
Prognozy rozliczane są kwartalnie. Podział miesięczny służy jedynie do oszacowania
miesięcznej ilości realizowanych Usług.
6.
Jeżeli TOK wykaże, że występujące w tym okresie Awarie w świadczeniu Usługi BSA
lub LLU spowodowane są błędnymi Prognozami dostarczonymi przez OK, TOK nie ponosi
z tego tytułu odpowiedzialności i nie wypłaca kar umownych, o których mowa w § 21 Umowy
Ramowej.
7.
W ramach Prognozy na Usługi BSA lub LLU ustala się górne i dolne progi tolerancji +/20% dla Usługi BSA lub LLU na dany kwartał. TOK dokonuje weryfikacji Prognozy na dany
kwartał z liczbą Usług wskazanych w Zamówieniu na Usługę, które przeszły pozytywnie
weryfikację formalną określoną w § 8 Umowy Ramowej.
8.
W przypadku przekroczenia górnego progu tolerancji wskazanego w ust. 7 powyżej,
TOK dołoży starań, aby dostarczyć Usługę BSA lub LLU, z zastrzeżeniem, że w wypadku
zamówień przekraczających górny próg tolerancji TOK nie gwarantuje terminowości ich
realizowania, a OK nie nalicza TOK kary umownej za nieterminowe realizowanie zamówień.
9.
Dla zapewnienia dokładności składanych prognoz i uniknięcia rozbudowywania
zbędnej pojemności w Sieci TOK, w przypadku przekroczenia dolnego progu tolerancji
na OK zostanie nałożona opłata:
Opłata = (0,8 x P - Z) x S,
0,8 – liczba wynikająca z zastosowania dolnego progu tolerancji o którym mowa w ust. 7
powyżej,
P – liczba zamówień w prognozie na dany okres,
Z – liczba zamówionych Usług, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną określoną
w § 8 Umowy Ramowej,
S – połowa najniższej opłaty za uruchomienie prognozowanej Usługi.
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Wałbrzyski A; Wałbrzyski B, Rybnicki, Katowicko-Tyski, Sosnowiecki, Oświęcimski, Krakowsko-Tarnowski.
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Załącznik nr 1 do załącznika nr 20- wzór Prognozy Usługi BSA
Prognoza na Usługi BSA na okres:

dotyczy kwartału: ……………..

Lp.

od <01-MM-RRRR>

do <DD-MM-RRRR>

01 - …… - …………. r.

……. - …… - …………. r.

Obszar
inwestycyjny
TOK

miesiąc 1 (kwartał x)
Liczba zamówień
Usługi BSA

miesiąc 2 (kwartał x)
Liczba zamówień
Usługi BSA

miesiąc 3 (kwartał x)
Liczba zamówień
Usługi BSA

kwartał x
Łączna liczba
zamówień Usługi BSA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Suma:

…………………

…………………

……………….

…………………………

________________________________
(imię i nazwisko oraz podpis)
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Załącznik nr 2 do załącznika nr 20 - wzór Prognozy Usługi LLU
Prognoza na Usługi LLU na okres:

dotyczy kwartału: ……………..

Lp.

od <01-MM-RRRR>

do <DD-MM-RRRR>

01 - …… - …………. r.

……. - …… - …………. r.

Obszar
inwestycyjny
TOK

miesiąc 1 (kwartał x)
Liczba zamówień
Usługi LLU

miesiąc 2 (kwartał x)
Liczba zamówień
Usługi LLU

miesiąc 3 (kwartał x)
Liczba zamówień
Usługi LLU

kwartał x
Łączna liczba
zamówień Usługi
LLU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Suma:

…………………

…………………

……………….

…………………………

________________________________
(imię i nazwisko oraz podpis)
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