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SIWZ cz. III 

 

Istotne postanowienia umowy 

 

Umowa zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie  

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pod nazwą: 
„Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na 

potrzeby obiektów  Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych" 

 

1. Przedmiotem umowy będzie dystrybucja i sprzedaż paliwa gazowego (umowa 

kompleksowa) do miejsc i na warunkach wskazanych i określonych w SIWZ cz. II. 
2. Stronami umów kompleksowych ze strony Zamawiającego są podmioty wskazane  

w SIWZ cz. II. 

3. Wykonawca dla realizacji umowy kompleksowej przedstawi wraz z projektem umowy 

treść pełnomocnictwa określającego zakres współpracy z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego dla zrealizowania zadania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą.  

5. Rozliczenia między stronami będą się odbywać wg cen i stawek opłat zawartych  

w ofercie. Zamawiający dopuszcza zmianę cen i stawek opłat za dostawę paliwa 

gazowego tylko i wyłącznie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT, lub 

zmiany stawek podatku akcyzowego na podstawie obowiązujących przepisów prawnych 
w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian oraz zmian obniżających cenę, 

wynikających ze zmiany taryfy Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki ze skutkiem od dnia wprowadzenia zmiany w życie.  

Do rozliczeń z tytułu Umowy kompleksowej mają zastosowanie ceny, stawki opłat i 

zasady ich stosowania zawarte w Taryfie OSD, przewidziane dla grupy taryfowej, do 

której został zakwalifikowany Nabywca oraz stawki opłat dystrybucyjnych i warunki ich 
stosowania wynikające z taryfy OSD, określonej w Umowie. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę cen składników usługi dystrybucyjnej tylko  

i wyłącznie na skutek zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 
01.01.2018 r. godz. 6:00 z tym, że rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego do 

poszczególnych punktów poboru gazu nastąpi z dniem 01.01.2017 r. godz. 6:00 nie 

wcześniej jednak niż po pozytywnej weryfikacji punktów poboru gazu, dokonanej przez 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa gazowego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) oraz zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi 
określonymi w aktach wykonawczych do ustawy. 

10. Za niedotrzymanie standardów i parametrów jakościowych w dostarczanym paliwie 

gazowym, Zamawiającemu przysługuje upust i bonifikata w wysokości i na warunkach 

określonych w Taryfie Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

11. W przypadku konieczności dokonania zmiany dotychczasowego sprzedawcy paliwa 
gazowego, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego 

wszystkich procedur, jakie nakładają na Zamawiającego w tym zakresie obowiązujące 

przepisy. Wykonanie tego obowiązku nastąpi przed rozpoczęciem realizacji umowy, po jej 

podpisaniu.  

12. Wykonawca nie będący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oświadczy, że  posiada 
umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług 

dystrybucyjnych na terenie, na którym znajduje się miejsce dostarczania paliwa 

gazowego. 
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13. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych 

od rzeczywistego zapotrzebowania na paliwo gazowe, co nie jest odstępstwem od 

wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części.  

14. Rozliczenie zobowiązania wynikającego z tytułu zarówno sprzedaży paliwa gazowego, jak 

i z tytułu dystrybucji paliwa gazowego (z właściwym OSD) odbywać się będzie według 

jednego wspólnego układu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego  
u Zamawiającego. 

15. Ilość nabytego paliwa gazowego będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia przez 

Zamawiającego. 

16. Okres rozliczeniowy zgodny jest z okresami rozliczeniowymi stosowanymi w OSD. 

17. Rozliczenia finansowe dla punktów zakwalifikowanych w grupach taryfowych W-1.1,  
W-3.9 oraz W-4 i W-5: należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego będą 

regulowane przez Zamawiającego na podstawie faktur według faktycznego zużycia, 

regulowanych przez Zamawiającego w terminie do dwudziestu jeden (21) dni od daty ich 

wystawienia.  

18. Stronami umów i płatnikami faktur za zużyte paliwo gazowe w punktach poboru paliwa 

gazowego są jednostki organizacyjne wymienione w arkuszu „ppe rocznie” w SIWZ cz. II. 
19. Do wzajemnego współdziałania w wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby 

odpowiedzialne imiennie. 

20. Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy.  

21. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich, bez zgody Zamawiającego. 
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone 

przez Wykonawcę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

23. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

24. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy 

podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 

czynności prawne przez nich wykonane. 
25. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

26. Spory, jakie mogą wyniknąć z Umowy kompleksowej, podlegać będą rozstrzygnięciu 

przez właściwy sąd powszechny. 

27. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową, znajdują zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego 

oraz przepisów Prawa energetycznego wraz z obowiązującymi rozporządzeniami i inne 

ogólnie obowiązujące.  

28. W ramach obowiązującej umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania paliwa 

gazowego; 
2) udzielania Zamawiającemu informacji o przewidywanym terminie wznowienia  

i dostarczania paliwa gazowego, przerwanego z powodu awarii sieci; 

3) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz stosowania taryf; 

4) rozpatrzenia wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń oraz 

udzielania odpowiedzi w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku 
lub zgłoszenia reklamacji. 

29. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia paliwa 

gazowego objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu  Zamawiający przedstawił 

przewidywalną ilość zużycia paliwa gazowego w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia paliwa gazowego może 

ulec zmianie,  tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen 
jednostkowych. Tym samym opisane w SIWZ prognozowane zużycie paliwa gazowego nie 

stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej 

wysokości. 

 


