ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ PALIWA GAZOWEGO WRAZ Z DYSTRYBUCJĄ
nr …………./BP/CA/2019
zawarta w Warszawie w dniu …………………………………….., pomiędzy:
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym,
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000062756, NIP: 525-000-88-09, REGON:
000080507, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
a
(w przypadku spółek)
……………… z siedzibą w …………… (kod pocztowy ….-…….), ul. ………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ……………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: ……………, NIP: ……………, REGON: ……………, kapitał zakładowy w wysokości: ………… zł
(należy podać w przypadku spółek kapitałowych) opłacony w całości/w części (dotyczy spółek akcyjnych),
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)
............................................
przedsiębiorcą
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
firmą
.......................................... z siedzibą w ................................. (kod pocztowy …..-……), ul. ...................., wpisanym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii, NIP: ..............., REGON: ....................., zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej również „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.

§ 1. Przedmiot Umowy
1.

Na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej dostawy Paliwa
Gazowego –gaz ziemny zaazotowany wraz z dystrybucją na potrzeby Zamawiającego do instalacji
Zamawiającego znajdującej się w Obiektach Zamawiającego wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy
(Lokalizacje), o cieple spalania oraz parametrach jakościowych określonych w Taryfie i Umowie.
2. Użyte w Umowie pojęcia oznaczają, co następuje:
Awaria - zdarzenie niespodziewane, powodujące znaczną utratę technicznej sprawności sieci gazowej (w tym
dystrybucyjnej lub przyłączonych do niej sieci czy urządzeń) lub poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego,
mienia lub środowiska lub nagłą konieczność przeciwdziałania powstaniu takich zagrożeń.
Doba umowna (gazowa) - okres od godziny 6.00 dnia bieżącego do godziny 6.00 dnia następnego, chyba że
w Umowie określono inaczej.
Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Grupa Taryfowa – grupa odbiorców kupujących Paliwo Gazowe, dla której stosuje się jeden zestaw cen lub
stawek opłat i warunków ich stosowania, sklasyfikowana według kryteriów określonych w Taryfie.
IRiESD– obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, opracowana przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego i wprowadzona przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego do stosowania, oraz

zamieszczana na jego stronie internetowej; zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne – ww. Instrukcja stanowi integralną część Umowy.
IRiESP – obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, opracowana przez Operatora Systemu
Przesyłowego i wprowadzona przez niego do stosowania, oraz zamieszczona na jego stronie internetowej.
Moc umowna – maksymalna ilość Paliwa Gazowego wyrażona w kWh, którą Zamawiający może odebrać
w ciągu godziny, ustalona w Umowie.
Nielegalny Pobór Paliwa Gazowego – pobór Paliwa Gazowego bez zawartej i wiążącej umowy ze Wykonawcą,
z całkowitym albo częściowym pominięciem Układu pomiarowego lub poprzez ingerencję w Układ pomiarowy,
mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ww. Układ pomiarowy.
Obiekt – nieruchomość, lokal lub inny obiekt, do którego zgodnie z Umową ma być dostarczane Paliwo
Gazowe, wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy (Lokalizacje).
Okres rozliczeniowy – okres, za który dokonywane jest rozliczenie faktycznego zużycia Paliwa Gazowego na
podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zamontowanego w danym Obiekcie.
Okres Umowny – czas, na który zawarta jest Umowa, szczegółowo określony w § 9 Umowy.
Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją Paliw
Gazowych, do którego sieci jest przyłączony Obiekt Zamawiającego, odpowiedzialne za ruch sieciowy
w gazowym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu,
eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbędną rozbudowę, w tym połączeń
z innymi systemami gazowymi.
Operator Systemu Przesyłowego (OSP)- przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw
gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym systemie przesyłowym, za bieżące i długookresowe
bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę
sieci przesyłowej, również za połączenia z innymi systemami gazowymi.
Paliwo Gazowe (Paliwo gazowe, Gaz) – gaz ziemny zaazotowany.
Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.,
poz. 755, z późn. zm.).
Siła Wyższa – zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające
wykonanie Umowy w całości lub w części, któremu nie można zapobiec lub którego nie można przeciwdziałać
przy zachowaniu należytej staranności; przejawami Siły Wyższej są w szczególności: stan klęski żywiołowej,
pożar, trzęsienie ziemi, huragan, wichura, gwałtowne śnieżyce, powódź, stan wojenny, stan wyjątkowy,
działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, blokady, strajki i inne skutki niepokojów społecznych.
Taryfa - taryfa OSD mająca zastosowanie w rozliczeniach pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
w Umowie.
Tytuł Prawny – rzeczowy, obligacyjny lub oparty na innej podstawie stosunek prawny, z którego wynika
uprawnienie do korzystania w imieniu własnym z Obiektu; Tytuł Prawny stanowi w szczególności: własność,
użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa, najem, a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Układ pomiarowy – gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, a także układy
połączeń pomiędzy nimi, służące do pomiaru ilości pobranego lub dostarczonego do sieci Paliwa Gazowego
i dokonywania rozliczeń.
Umowa (Umowa kompleksowa) – niniejsza umowa wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część,
zawarta pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne, która stanowi podstawę dostarczania Zamawiającemu Paliwa Gazowego, zawierająca
postanowienia umowy sprzedaży Gazu i umowy o świadczenie usług dystrybucji Paliwa Gazowego.
URE – Urząd Regulacji Energetyki.
Ustawa o podatku akcyzowym – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r., poz. 864, z póżn. zm.).
Ustawa o zapasach – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa
i zakłóceń na rynku naftowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1323, z późn. zm.).
3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 2 powyżej, w odniesieniu do realizacji Umowy stosuje się definicje
wskazane w Taryfie, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy.
4. Załącznik nr 1 do Umowy (Lokalizacje) określa adresy Obiektów oraz adresy, na które mają być wysyłane
faktury, Grupy Taryfowe, rodzaj urządzeń gazowych, szacowaną ilość Paliwa Gazowego.
5. Planowana wysokość zużycia Paliwa Gazowego w okresie obowiązywania Umowy dla poszczególnych
Obiektów wskazana jest w Załączniku nr 1 do Umowy.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

Ewentualna zmiana szacowanego zużycia Paliwa Gazowego nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami
dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość Paliwa Gazowego.
Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót (sprzedaż) paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki nr ……………….. z dnia ………………
Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr ……………….. z dnia ……………… i posiada aktualne umowy
z Operatorem/Operatorami Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu
ziemnego na obszarze, na którym znajdują się Obiekty, do których ma być dostarczane Paliwo Gazowe na
okres nie krótszy niż termin realizacji Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do złożenia u właściwych OSD, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia
o zawarciu umowy na sprzedaż Paliwa Gazowego, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostaw Paliwa
Gazowego od dnia 1 stycznia 2020r.
Zamawiający oświadcza, że dysponuje Tytułem Prawnym do korzystania z Obiektów, do których na
podstawie Umowy ma być dostarczane Paliwo Gazowe.
Zamawiający, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zobowiązuje się, że będzie nabywał
i odbierał od Wykonawcy Paliwo Gazowe na cele określone w „Oświadczeniu Zamawiającego
o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego”, stanowiącym Załącznik nr
2 do Umowy.
Zmiana celu wykorzystania Paliwa Gazowego wymaga:
1) pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zmianie w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia
dokonania zmiany, oraz
2) złożenia Wykonawcy nowego Oświadczenia Zamawiającego o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na
potrzeby naliczania podatku akcyzowego, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia dokonania
zmiany celu wykorzystywania Paliwa Gazowego przez Zamawiającego.
Sprzedaż Paliwa Gazowego podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, zgodnie z zasadami
określonymi w Ustawie o podatku akcyzowym.
Własność Paliwa Gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru (na wyjściu
z gazomierza).
Za stan techniczny przyłączy gazu oraz bezpieczeństwo przesyłu odpowiada Wykonawca.
§ 2. Obowiązki Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowiązany jest do:
1) na żądanie Zamawiającego - zapewnienia sprawdzenia przez OSD prawidłowości działania Układu
pomiarowego, którego OSD jest właścicielem, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia zgłoszenia żądania;
2) na żądanie Zamawiającego zapewnienia zlecenia przez OSD niezależnemu laboratorium badawczemu
sprawdzenia prawidłowości działania Układu pomiarowego; Układ pomiarowy powinien zostać
przekazany do badania laboratoryjnego w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia
takiego żądania przez Zamawiającego;
3) umożliwienia Zamawiającemu zlecenia wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio Układu
pomiarowego, w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania wyniku badania
laboratoryjnego, o którym mowa w pkt 2.powyżej;
4) niezwłocznego likwidowania przerw i zakłóceń w dostarczaniu Paliwa Gazowego;
5) powiadomienia Zamawiającego w przypadku konieczności ograniczeń w dostarczaniu Paliwa
Gazowego do danego Obiektu Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak
również o przyczynach wstrzymania lub przerwania dostarczania Paliwa Gazowego;
6) na żądanie Zamawiającego – udzielania informacji o przewidywanych terminach wznowienia
dostarczania Paliwa Gazowego;
7) informowania Zamawiającego o nadanym przez OSD numerze identyfikacyjnym punktu wyjścia
Zamawiającego, poprzez umieszczenie tej informacji na fakturach lub innych dokumentach, na
podstawie których następują płatności z tytułu realizacji Umowy.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wykonawca zapewni Zamawiającemu standardy jakości obsługi określone w ustawie Prawo energetyczne
oraz obowiązujących aktach wykonawczych.
W przypadku niedotrzymania standardów jakości obsługi Wykonawca udzieli Zamawiającemu bonifikat
według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U.
z 2018 r. poz. 640) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1158,
z późn. zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem Umowy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia ograniczeń lub wstrzymania w dostawie Paliwa Gazowego w związku z zagrożeniem życia,
zdrowia lub mienia;
2) działania Siły Wyższej;
3) wystąpienia planowanych przerw i ograniczeń w dostarczaniu Paliwa Gazowego, na czas niezbędny do
wykonania prac eksploatacyjnych lub remontowych w sieci, o których Zamawiający został uprzednio
poinformowany w formie pisemnej;
4) działania zabezpieczeń i automatyki, likwidujących przemijające stany awaryjne w sieci;
5) wystąpienia Awarii;
6) planowanych ograniczeń wprowadzonych na podstawie przepisów prawa na wypadek niedoboru mocy
w Krajowym Systemie Przesyłowym;
7) działań lub zaniechań osób trzecich, za które Wykonawca lub OSD nie ponoszą odpowiedzialności,
w tym działań lub zaniechań Zamawiającego lub osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność
(np. wstrzymanie dostarczania Paliwa Gazowego w związku z nieuregulowanymi należnościami
Zamawiającego, Nielegalny Pobór Paliwa Gazowego, awarie urządzeń Zamawiającego);
8) wyłączeń awaryjnych i jednorazowych przerw wprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Wykonawca posiadać będzie przez cały okres trwania Umowy ważną umowę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie
zdarzenia łącznie nie niższą niż 100.000,00 złotych.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy obejmować powinno odpowiedzialność z tytułu
szkód osobowych i rzeczowych, w następującym zakresie:
1) odpowiedzialność cywilna kontraktowa – z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy;
2) odpowiedzialność cywilna deliktowa.
Jeżeli w czasie trwania Umowy zakończy się dotychczasowe ubezpieczenie Wykonawcy, ma on obowiązek
niezwłocznie i bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu dokument, potwierdzający
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
W przypadku braku wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do zawarcia takiej umowy z ubezpieczycielem w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania,
pod rygorem dokonania tego ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 3. Obowiązki Zamawiającego

1.

Zamawiający jest zobowiązany do:
1) terminowego uiszczania wszystkich należności związanych z realizacją Umowy,
2) niezwłocznego informowania Wykonawcy o zauważonych wadach lub usterkach Układu pomiarowego;
a także o stwierdzonych przerwach i zakłóceniach w dostarczaniu i odbiorze Paliwa Gazowego;
3) zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem Układu pomiarowego wskazującego wielkość
poboru Paliwa Gazowego u Zamawiającego i reduktora ciśnienia Paliwa Gazowego, niedokonywania
w nich jakichkolwiek zmian, włącznie z malowaniem, utrzymywania w należytym stanie technicznym
szafki przeznaczonej na te urządzenia oraz pokrycia w pełnej wysokości strat wynikających
z uszkodzenia lub zniszczenia tych urządzeń, chyba że nastąpiły z przyczyn, za które Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności;
4) zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem wszelkich plomb znajdujących się
Układzie pomiarowym, a także innych plomb lub zabezpieczeń założonych przez producenta Układu

5)
6)
7)

8)

pomiarowego, Wykonawcę lub inny uprawniony podmiot, oraz pokrycia w pełnej wysokości strat
wynikających z uszkodzenia lub zniszczenia tych plomb lub zabezpieczeń, chyba że uszkodzenie lub
zniszczenie nastąpiło z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności;
utrzymania w należytym stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, znajdującej
się w jego Obiektach instalacji gazowej, za którą Zamawiający odpowiada;
zapłaty na rzecz OSD należnych opłat lub odszkodowań w sytuacji stwierdzonego
i udokumentowanego Nielegalnego Poboru Paliwa Gazowego;
niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o każdej zmianie okoliczności mającej bądź mogącej mieć
wpływ na wykonanie Umowy, w tym pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zmianie celu zużycia
Paliwa Gazowego, które może spowodować utratę zwolnienia z podatku akcyzowego; Zamawiający
ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Wykonawcy za wszelkie szkody spowodowane
brakiem poinformowania Wykonawcy o zaistnieniu opisanych powyżej okoliczności;
Zamawiający zobowiązuje się, że Wykonawca, będzie jedynym sprzedawcą Paliwa Gazowego we
wskazanych w Umowie Punktach Poboru w okresie umownym.
§ 4. Wynagrodzenie i warunki płatności

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu sprzedaży i dystrybucji Paliwa
Gazowego dokonywane będzie na podstawie rzeczywistego ilościowego zużycia oraz według cen i stawek
opłat określonych w ofercie Wykonawcy z dnia ………….. , stanowiącej integralną część Umowy.
Z wyłączeniem przypadków zmian w prawie mających wpływ na koszty zakupu i dostarczania Paliwa
Gazowego, ceny jednostkowe Paliwa Gazowego i opłaty abonamentowe wskazane w ofercie Wykonawcy,
o której mowa w ust. 1 powyżej będą stałe w okresie obowiązywania Umowy.
Łączne wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu Umowy w czasie obowiązywania Umowy, nie
może przekroczyć łącznie kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. kwoty
netto ………………. zł (słownie: ………………… netto) plus podatek od towarów i usług w kwocie …………… zł
(słownie: ………………… złotych), co daje brutto ……………… zł (słownie: ………………… złotych).
Zamawiający na dzień zawarcia Umowy został zakwalifikowany do Grupy Taryfowej/Grup Taryfowych
wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia ………………..
Zamawiający w trakcie obowiązywania Umowy będzie kwalifikowany do właściwej Grupy Taryfowej,
zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie, o ile postanowienia Taryfy Wykonawcy przewidują taką
możliwość. Zmiana Grupy Taryfowej na zasadach określonych w Taryfie nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca będzie wystawiał faktury wstępne na podstawie prognozowanego zużycia Paliwa Gazowego
oraz fakturę rozliczeniową za pobrane Paliwo Gazowe wystawianą po zakończeniu Okresu
Rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur wstępnych lub
Wykonawca będzie wystawiał faktury rozliczeniowe za pobrane Paliwo Gazowe po zakończeniu Okresu
Rozliczeniowego.
Zależnie od Grupy Taryfowej Wykonawca będzie wystawiał faktury w następujący sposób:
1) w terminie do siódmego (7) dnia każdego miesiąca kalendarzowego wystawiana będzie jedna faktura
wstępna. Wysokość faktury wstępnej obliczona będzie jako suma następujących składników:
a) 50 % należności za Paliwo Gazowe wyznaczonej wg cen i ustalonych w Umowie ilości
zamówionego na dany miesiąc kalendarzowy Paliwa Gazowego,
b) części opłaty za usługę dystrybucji Paliwa Gazowego w wysokości wynikającej z aktualnej taryfy
OSD, w której zawarte będzie 50% opłaty zmiennej oraz 50% opłaty stałej, ustalonej w oparciu
o zamówione na dany miesiąc kalendarzowy ilości Paliwa Gazowego oraz zamówioną Moc
umowną;
2) do siódmego (7) dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, którego rozliczenie
dotyczy, Wykonawca wystawi fakturę rozliczeniową za dostarczone Paliwo Gazowe w poprzednim
miesiącu kalendarzowym, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktury wstępnej
o której mowa w pkt 1 powyżej;
3) termin płatności faktury wstępnej ustala się na 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia tej faktury.
Należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych regulowane będą przez Zamawiającego
w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. Wykonawca będzie
wysyłał faktury na adresy wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Ustalenie ilości dostarczonego Paliwa Gazowego odbywać się będzie na podstawie odczytu wskazań
układów pomiarowo-rozliczeniowych zamontowanych w danym Obiekcie.
Wykonawca zobowiązuje się wysyłać faktury lub inne dokumenty finansowo-księgowe wskazane
w niniejszym paragrafie w dniu ich wystawienia, na adres e-mail Zamawiającego wskazany w § 12 Umowy
oraz listownie w formie papierowej w terminie do pięciu (5) dni kalendarzowych od dnia ich wystawienia
na adresy wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy.
Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Za przekroczenie terminu płatności, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych
naliczonych za każdy dzień opóźnienia, w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Odsetki te płatne będą na podstawie właściwego dokumentu Wykonawcy.
W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą za pobrane Paliwo Gazowe wynoszącą co najmniej 30 dni po
upływie terminu płatności faktury określonego w ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca może
wstrzymać sprzedaż Paliwa Gazowego do danego Obiektu.
Cykl odczytowy jest zgodny z cyklem odczytowym OSD, do którego sieci przyłączony jest dany Obiekt , dla
Grupy Taryfowej, do której dany Obiekt został zakwalifikowany na podstawie Taryfy.
W przypadku zmian cen lub stawek opłat w trakcie okresu rozliczeniowego, należność za Paliwo Gazowe
odebrane w okresie sprzed tej zmiany i w okresie po tej zmianie, rozlicza się zgodnie z zasadami
obowiązującymi na chwilę pobrania Paliwa Gazowego.
Zamawiający ma prawo poinformowania Wykonawcy o wskazaniach Układu pomiarowego,
w szczególności w przypadku braku możliwości dokonania odczytu jego wskazań przez upoważnionego
przedstawiciela OSD lub Wykonawcy, jeżeli Wykonawca dokonuje odczytów wskazań z Układów
pomiarowych. Odczyt taki może być przyjęty przez Wykonawcę do rozliczenia ilości dostarczonego Paliwa
Gazowego, o której mowa powyżej.
W przypadku przekroczenia Mocy umownej, Zamawiający wyraża zgodę na naliczenie opłaty z tytułu
przekroczenia Mocy umownej, obliczonej zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie, opłat z tytułu
niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez OSD oraz innych opłat
ustalonych w Taryfie i IRiESD, na zasadach wynikających z Taryfy i IRiESD.
Faktura może zostać doręczona w formie papierowej albo w formie określonej przepisami ustawy 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 r. poz. 2191).
§ 5. Ograniczenia dostarczania Paliwa Gazowego wynikające z przepisów Ustawy o zapasach

1.

2.

3.

Ograniczenia w poborze Paliw Gazowych wskazane w niniejszym paragrafie wynikają z przepisów Ustawy
o zapasach. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie podlegał ograniczeniom w poborze Paliw Gazowych na
podstawie przepisów ww. ustawy, postanowienia opisane w niniejszym paragrafie nie będą stosowane.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w poborze Paliw Gazowych wprowadzone na
podstawie Ustawy o zapasach. W przypadku wprowadzenia ograniczeń, wielkość dopuszczalnego
maksymalnego poboru Paliwa Gazowego wprowadzana na podstawie przepisów ww. ustawy, stanowi
maksymalne zobowiązanie Wykonawcy z tytułu Umowy. Plany wprowadzania ograniczeń opracowane
przez OSD wskazują maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru Paliw Gazowych przez Zamawiającego,
dla poszczególnych stopni zasilania. Zamawiający zobowiązuje się nie przekraczać wielkości, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym w poszczególnych stopniach zasilania.
Zamawiający jest informowany każdorazowo na piśmie przez OSD o ustalonej dla niego w zatwierdzonym
planie wprowadzenia ograniczeń maksymalnej ilości poboru Paliwa Gazowego w poszczególnych stopniach
zasilania. Wielkość maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru przez Zamawiającego Paliw
Gazowych, wynikające z zatwierdzonych przez Prezesa URE planów wprowadzenia ograniczeń stają się
integralną częścią Umowy bez konieczności zmiany Umowy.
§ 6. Wstrzymanie i wznowienie dostarczania Paliwa Gazowego

1.

Dostarczanie Paliwa Gazowego może zostać wstrzymane, w przypadku, gdy:
1) przewidują to obowiązujące przepisy prawa;
2) Zamawiający dopuścił się potwierdzonego Nielegalnego Poboru Paliwa Gazowego;

2.

3.
4.
5.

6.
7.

3) sieć gazowa, którą dostarczane jest Paliwo Gazowe stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia lub
środowiska czy też bezpieczeństwa mienia;
4) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że znajdująca się u Zamawiającego instalacja stwarza
bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia lub środowiska;
5) OSD wykonuje prace skutkujące przerwaniem lub ograniczeniem dostarczania Paliwa Gazowego, po
wcześniejszym uprzedzeniu w formie pisemnej Zamawiającego.
Wstrzymanie dostarczania Paliwa Gazowego może nastąpić w szczególności poprzez:
1) demontaż Układu pomiarowego;
2) demontaż przyłącza do sieci gazowej;
3) zamknięcie dopływu Paliwa Gazowego przed Układem pomiarowym.
Wstrzymanie dostarczania Paliwa Gazowego nie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy, o ile nie
została ona wypowiedziana przez Wykonawcę.
W przypadku ustania przyczyn, które uzasadniały wstrzymanie dostarczania Paliwa Gazowego wznowienie
dostarczania Paliwa Gazowego do Zamawiającego nastąpi niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.
W przypadku wznowienia dostarczania Paliwa Gazowego, gdy uzasadnione wstrzymanie jego dostarczania
wynikało z powodów, za które odpowiada Zamawiający, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów
wstrzymania i wznowienia dostarczania Paliwa Gazowego.
OSD powiadamia Zamawiającego o terminach oraz okresie trwania planowanych przerw w dostarczaniu
Paliwa Gazowego.
Powiadomienia, o których mowa w niniejszym paragrafie będą następowały w formie ogłoszeń prasowych,
ogłoszeń internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, lub w inny sposób zwyczajowo
przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na piśmie,
telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji.
§ 7. Zmiana Taryfy

Zmiana Taryfy możliwa jest w przypadku gdy:
1) zmianie ulegną obowiązujące przepisy prawa, polegające na zmianie stawki podatku akcyzowego za
Paliwo Gazowe;
2) zmianie ulegną przepisy Prawa energetycznego, rozporządzeń lub innych aktów właściwych organów
skutkujące nowymi wymogami lub podwyższonymi kosztami Paliwa Gazowego, a które w momencie
zawarcia Umowy nie występowały, lub które skutkować będą wzrostem kosztów zakupu Paliwa
Gazowego;
3) zmianie ulegną przepisy innych aktów prawnych wpływających na sytuację Wykonawcy, w tym
wymagania związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, które w momencie podpisywania
Umowy nie występowały, a które zostały przyjęte i obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 8. Kary umowne
1.

2.
3.

Zamawiającemu, niezależnie od przysługujących na podstawie postanowień wskazanych w § 2 ust. 3
Umowy bonifikat,, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn
leżących po jego stronie, przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku wystąpienia
następujących przypadków:
1) rozwiązania Umowy przez Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 4 i ust. 6 Umowy
– w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy;
2) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 5 i ust. 7 Umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy za
każdy rozpoczęty dzień niedopełnienia przedmiotowego obowiązku.
Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu
Umowy ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy.
Termin płatności kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę
wezwania do zapłaty.

4.

5.

Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody, w zakresie
w jakim wykracza ona poza wartość naliczonej kary umownej, na zasadach ogólnych określonych w
Kodeksie cywilnym.
Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie wyłącza innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę.
§ 9. Czas trwania Umowy oraz rozwiązanie Umowy

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. albo do
wyczerpania łącznego wynagrodzenia umownego, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia,
określonego w § 4 ust. 3 Umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Kontrola wykorzystania kwoty
łącznego wynagrodzenia umownego leży po stronie Zamawiającego. W przypadku wyczerpania łącznego
wynagrodzenia umownego przed dniem 30 czerwca 2021 r., Zamawiający zobowiązany jest do
uregulowania wszelkich należności za faktycznie dostarczone Paliwo Gazowe do dnia rozwiązania Umowy.
Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
Dostarczanie Paliwa Gazowego i rozpoczęcie naliczania cen oraz stawek opłat następuje w dniu 1 stycznia
2020 r., przy czym jeżeli dotrzymanie powyższego terminu nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego lub OSD związanych z procedurą zmiany Wykonawcy, rozpoczęcie dostarczania Paliwa
Gazowego i naliczania opłat następuje w dniu rozpoczęcia świadczenia usług do Obiektu.
W razie istotnego naruszania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiającemu
przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszeń w terminie wyznaczonym w wezwaniu. Rozwiązanie
Umowy z przyczyn przywołanych w zdaniu poprzednim może nastąpić w terminie do 14 dni od dnia upływu
ww. terminu wyznaczonego w wezwaniu.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, w
przypadku gdy Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności lub wszczęte zostanie wobec niego
postępowanie likwidacyjne bez możliwości zawarcia układu.
Zamawiający może rozwiązać Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
Oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.
Niezależnie od innych praw przysługujących z Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia
Umowy w części z 1–miesięcznym (słownie: jednomiesięcznym) terminem wypowiedzenia, w przypadku
wyłączenia Obiektu Zamawiającego z użytkowania.

§ 10. Poufność
Strony przyjmują do wiadomości, że istota stosunku oraz wszelkie dane i informacje w tym techniczne,
technologiczne, handlowe, prawne i inne, które są im znane lub w których posiadanie weszli w związku
z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, mają ściśle poufny charakter i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019
r. poz. 1010, z późn. zm.). Żadna ze Stron, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, nie może
bezpośrednio czy pośrednio ujawniać żadnym osobom trzecim istoty stosunku ani danych i informacji, które
stały się im wiadome w sposób powyżej określony. W przeciwnym wypadku Strona, która naruszyła tajemnicę
przedsiębiorstwa zobowiązana będzie do naprawienia szkody. Niniejsze zobowiązanie wiąże Strony zarówno
w czasie trwania Umowy, jak i w okresie 3 lat po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
§ 11. Zmiany Umowy
1.
2.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Przewidziana w ust. 1 niniejszego paragrafu możliwość dokonania zmian postanowień Umowy obejmuje

również możliwość zmiany Umowy (w tym sposób wykonania Umowy, termin wykonania Umowy lub cena
umowna), w zakresie wynikającym ze skutków zmian lub zaistnienia okoliczności w następujących
sytuacjach:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub wejście w życie nowych przepisów prawa w zakresie
przedmiotu Umowy, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego
bądź wprowadzenia zmian w przepisach ustawowych odnoszących się do systemu świadectw
efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 545, z późn.zm.) bądź wprowadzenia innych ustawowych obciążeń
przy sprzedaży Paliwa Gazowego.. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w zdaniu poprzednim, będzie odnosić się
wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po
dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług, stawkę podatku
akcyzowego lub wprowadzenie zmian w przepisach ustawowych odnoszących się do systemu
świadectw efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. r. o efektywności
energetycznej bądź wprowadzenia innych ustawowych obciążeń przy sprzedaży Paliwa Gazowego oraz
wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarów i usług, stawki podatku akcyzowego lub wprowadzenie zmian w przepisach ustawowych
odnoszących się do systemu świadectw efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20
maja 2016 r. o efektywności energetycznej bądź wprowadzenia innych ustawowych obciążeń przy
sprzedaży Paliwa Gazowego.;
2) zmiany w organizacji Zamawiającego, wpływające na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu
Umowy;
3) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością
wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy;
4) wystąpienie okoliczności Siły Wyższej, zdefiniowanej w § 1 ust. 2 Umowy;
5) zastąpienie Wykonawcy nowym wykonawcą, w szczególności w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile
nowy wykonawca będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie będą zachodzić wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian Umowy;
6) wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
7) zmiany Taryfy dokonanej przez Urząd Regulacji Energetyki, o czym Wykonawca powiadomi
Zamawiającego na piśmie;
8) zmiany Mocy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez OSD na zmianę, oraz zmiany Grupy Taryfowej;
9) wyłączenie Obiektu Zamawiającego z użytkowania lub zbycia Obiektu przez Zamawiającego.
§ 12. Kontakt Stron
1.

2.
3.

Osobami odpowiedzialnymi, ze strony Zamawiającego za prawidłową realizację Umowy są:
1) p. ……….…………, tel. …………………., e-mail: ...........................;
2) p. …………..…….., tel. …………………., e-mail: ...........................;
3) p. …………………., tel. …………………., e-mail: ............................
Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest:
1) p. ………………….., tel. ………….., e-mail: ................................
Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, są upoważnione przez Strony do
dokonywania czynności związanych z realizacją Umowy, nie są natomiast uprawnione do zmiany Umowy.
Zmiana lub uzupełnienie osób do kontaktu nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
oświadczenia złożonego drugiej Stronie.

§ 13. Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

4.

5.
6.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo energetyczne z przepisami wykonawczymi.
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku z realizacją Umowy.
Spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
W przypadku rozbieżności interpretacyjnych lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy lub
oferty Wykonawcy, a postanowieniami pozostałych załączników do Umowy, pierwszeństwo mają (według
hierarchii od najważniejszej) postanowienia: Umowa, oferta Wykonawcy, Taryfa.
Taryfa stanowi Załącznik nr 3 do Umowy i wiąże Wykonawcę i Zamawiającego w zakresie
nieuregulowanym w Umowie oraz w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić
Zamawiającego pisemnie o zmianach Taryfy z wyprzedzeniem jednego miesiąca kalendarzowego przed
wejściem w życie tych zmian pod rygorem niewywarcia przez te zmiany skutku dla Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Lokalizacje;
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie Zamawiającego o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby
naliczania podatku akcyzowego;
3) Załącznik nr 3 –Taryfa;
4) Załącznik nr 4 –Oferta Wykonawcy;
5) Załącznik nr 5 - Pełnomocnictwo dla Wykonawcy do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Zamawiający
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