Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY
Nr …………………………
Kompleksowej dostawy gazu wysokometanowego typu E do lokali/obiektów użytkowanych przez
Pocztę Polską S.A.
zawarta w Warszawie, dnia .................................
pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000334972 NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960, kapitał
zakładowy: 774.140.000,00 w całości wpłacony, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1.
2.

............................................................................,
............................................................................, ,

a
……………………………………………………………………………………………………………….…………..,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………….,
……..Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
nr KRS ………., NIP: ………………,
REGON: ………………., kapitał zakładowy:……………, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez;:
1.
2.

............................................................................,
............................................................................, ,

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na
podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. DZ. U. 2015 poz. 2164 ze
zm.), w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowa dostawa
(sprzedaż i dystrybucja) gazu wysokometanowego typu E do lokali/obiektów użytkowanych przez
Zamawiającego, w grupach taryfowych od W-1 do W-6, dla potrzeb Zamawiającego, jako odbiorcy
końcowego.

§1
Definicje
1.

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:
1) Awaria - zdarzenie niespodziewane, które spowodowało utratę całości lub części technicznej
sprawności sieci dystrybucyjnej, przyłączonych do niej sieci, instalacji lub urządzeń lub
bezpośrednie poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska, lub nagłą
konieczność przeciwdziałania powstaniu takich zagrożeń lub ich uniknięcia oraz usunięcia
skutków spowodowanych ich wystąpieniem i mogące powodować ograniczenia w dostarczaniu,
dystrybucji lub odbiorze Gazu.
2) Bilansowanie handlowe - zgłaszanie do OSD przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie
handlowe do realizacji umowy sprzedaży gazu zawartej z Zamawiającym i prowadzenie z nimi
rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranego gazu i wielkości określonych w
tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego.
3) Gaz gaz ziemny wysokometanowy z grupy E (Gz-50), wg normy PN-C-04750 (paliwo
gazowe),
4) IRiESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej opracowana i wprowadzona do
stosowania przez OSD, określająca procedury i sposób wykonywania czynności związanych z
ruchem sieciowym, eksploatacją sieci i działalnością dystrybucyjną.
5) Miejsce dostarczania – określone w Umowie miejsce dostarczania w sieci, będące punktem
wyjścia z sieci OSD do Zamawiającego o mocy umownej na poziomie poniżej 4580 kWh/h (417
m3/h), do którego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Gaz.Moc umowna - maksymalna
ilość energii zawartej w Gazie, którą można odebrać w ciągu godziny lub doby, określona na
dany rok dla każdego PPG z zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawartych na okres krótszy
niż rok, mocą umowną jest maksymalna ilość energii zawartej w gazie ziemnym, którą można
odebrać w ciągu godziny, określona w okresie obowiązywania Umowy.
6) Nielegalny pobór paliwa gazowego - pobieranie Gazu bez zawarcia umowy z Wykonawcą, z
całkowitym albo częściowym pominięciem Układu pomiarowego lub poprzez ingerencję w ten
Układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez Układ pomiarowy.
7) Obiekt - nieruchomość, lokal albo inny obiekt, do którego dostarczany jest Gaz na podstawie
Umowy kompleksowej.
8) Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się
dystrybucją paliw gazowych, do którego sieci jest przyłączona instalacja Zamawiającego,

2.
3.

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.
9) Planowane zużycie Gazu – ilość Gazu zadeklarowana przez Zamawiającego w okresie
realizacji Umowy, w jednostkach energii w kWh dla danego PPG.
10) Prawo energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2015
r., poz. 220, z późn. zm.).
11) Prawo zamówień publicznych (Pzp) – ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn.zm.).
12) Punkt Poboru Gazu (PPG) - miejsce dostarczania Gazu w danym punkcie wyjścia
z systemu dystrybucyjnego.
13) Rozporządzenie systemowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 sierpnia 2014 r. w
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, Dz. U. z 2014 r., poz.
1059 ze zm.
14) System telemetryczny - urządzenia nadawczo-odbiorcze współpracujące z Układami
pomiarowymi, służące do zdalnego przesytu wyników pomiarów do centrów zbierania
i przetwarzania danych pomiarowych.
15) Taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Wykonawcę i
wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym w Prawie
energetycznym
16) Taryfa OSD – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania opracowany przez OSD
i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim użytkowników systemu dystrybucyjnego
w trybie określonym w Prawie energetycznym
17) Układ pomiarowy - gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo--rozliczeniowe, a
także układy połączeń między nimi, służące do pomiaru ilości gazu ziemnego pobranego przez
klienta w miejscu dostarczania i dokonywania rozliczeń z tego tytułu.
18) Umowa – kompleksowa umowa dostawy Gazu wraz z załącznikami zawarta pomiędzy
Zamawiającym,
a Wykonawcą.
19) URE - Urząd Regulacji Energetyki.
20) Ustawa o podatku akcyzowym - ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 43, z późn. zm.).
Wszelkie pozostałe pojęcia używane w Umowie należy rozumieć zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującymi, IRiESD, Taryfą i Taryfą OSD.
Wszelkie odniesienia do paragrafów, ustępów i innych jednostek redakcyjnych bez wyraźnego
wskazania, odnoszą się do niniejszej Umowy.
§2
Przedmiot Umowy

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Gaz, do instalacji znajdujących się w PPG, wymienionych
w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część Umowy oraz przenosić na Zamawiającego własność
dostarczonego Gazu.
W dniu zawarcia Umowy PPG Zamawiającego są zakwalifikowane, zgodnie z zasadami zawartymi w
Taryfie, do grup taryfowych Wykonawcy i do grup taryfowych określonych w Taryfie OSD Wykaz
właściwych grup taryfowych dla PPG na dzień zawarcia Umowy został określony w Załączniku nr 1,
stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.
PPG Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy będą kwalifikowane do właściwych grup
taryfowych, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie oraz Taryfie OSD. Zmiana grupy taryfowej,
zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie oraz Taryfie OSD, nie wymaga zmiany Umowy.
Zamówienie dotyczące ilości Gazu oraz zamówienie Mocy umownej do końca pierwszego Roku
umownego obowiązywania Umowy określone jest w załączniku nr 1 do Umowy. Zamawiający będzie
rozliczany za dystrybucję Gazu do jego Obiektu na podstawie aktualnie obowiązującej Taryfy OSD
Szacunkowa ilość Gazu dostarczonego w okresie obowiązywania Umowy stanowi sumę każdego
Planowanego zużycia Gazu wskazanego w Załączniku nr 1.
Szacunkowa ilość Gazu wskazana w ust. 5 powyżej nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do
zużycia i zakupu Gazu. Wykorzystanie Gazu na niższym poziomie nie może stanowić podstawy do
zgłaszania jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę.

§3
Rozpoczęcie wykonywania Umowy
1.
2.

Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania.
Dostawa Gazu rozpocznie się do:
1) PPG wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, po skutecznym zawiadomieniu właściwych
Operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) przez Wykonawcę o zmianie sprzedawcy
i wypowiedzeniu dotychczasowych umów, od dnia 1 października 2017 r.,.
2) nowych PPG w terminach uzgodnionych przez strony Umowy.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest do skutecznego poinformowania
OSD o zmianie sprzedawcy i zawarciu Umowy, zgodnie z terminem określonym w Prawie
energetycznym i dokonania wszelkich niezbędnych czynności wobec OSD – gwarantujących zmianę
sprzedawcy i rozpoczęcie dostaw Gazu od 1 października 2017 r. (zgłoszenie musi być zgodne
z procedurami obowiązującymi u właściwego OSD).
Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego, zobowiązany jest do skutecznego wypowiedzenia
aktualnie obowiązujących umów kompleksowych Zamawiającego na dostawę Gazu dla PPG
określonych w Załączniku nr 1.Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie
określonym w ust. 3 i 4. Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy.
W terminie do 7 dni od dnia poinformowania OSD o zmianie sprzedawcy, Wykonawca jest
zobowiązany zawiadomić pisemnie i elektronicznie o tym fakcie Zamawiającego.
W terminie do 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wypowiedzeniu umów kompleksowych
dotychczasowemu sprzedawcy Wykonawca jest zobowiązany, zawiadomić pisemnie i elektronicznie o
tym fakcie Zamawiającego z podaniem informacji dotyczących terminów, skutecznych wypowiedzeń
w odniesieniu do poszczególnych PPG.
Zmiana sprzedawcy następuje na warunkach i zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów prawa
obowiązujących OSD oraz IRiESD właściwych dla OSD.
Umowa kompleksowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 30 września 2018 r.
lub do wyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w zależności, które z tych
zdarzeń nastąpi wcześniej.
Wykonawca zapewni kompleksową dostawę Gazu dla poszczególnych PPG Zamawiającego
od dnia 1 października 2017 r., do 30 września 2018 r.
§4

1.

Usługę dystrybucji Gazu do instalacji znajdujących się w Obiektach Zamawiającego, będą
wykonywali, właściwi terytorialnie dla PPG Zamawiającego, Operatorzy systemu dystrybucyjnego
określeni w Załączniku nr 1.:
2. Zamawiający w związku z prowadzoną działalnością zobowiązuje się, że będzie nabywał i odbierał
Gaz w celu wykorzystywania go na potrzeby własne, określone w formularzu „Oświadczenie
Zamawiającego (Odbiorcy) o przeznaczeniu Gazu na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego”, które
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy
3. Zmiana celu wykorzystania Gazu, o którym mowa w ust. 2, wymaga:
1) poinformowania Wykonawcy o tej zmianie na piśmie w terminie 7 dni przed dokonaniem ww.
zmiany,
2) w przypadku gdy zmiana celu wykorzystywania Gazu wymaga uzyskania koncesji zgodnie z
ustawą Prawo energetyczne, niezwłocznego poinformowania na piśmie Wykonawcy o tym
fakcie i o posiadanej koncesji.
.

§5
Standardy jakości
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Gazu z zachowaniem obowiązujących standardów
jakościowych określonych w Umowie i zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności w:
1) Prawie energetycznym wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie,
2) Koncesji na obrót paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
(URE). – Załącznik nr 5 do Umowy,
3) Koncesji na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych wydanej przez Prezesa URE
spółkom pełniącymi funkcję OSD,
4) Taryfie Wykonawcy obowiązującej w trakcie realizacji Umowy - Załącznik nr 6 do Umowy,
5) Taryfom OSD obowiązującym w trakcie realizacji Umowy – Załącznik nr 7 do Umowy,
6) PN-C-04753:2011 - Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci
dystrybucyjnej i PN-EN ISO 13686:2010 - Gaz ziemny. Określanie jakości,
7) IRiESD OSD obowiązującej w trakcie realizacji Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres wykonywania Umowy będzie posiadał wszystkie
wymagane prawem do realizacji Umowy dokumenty, w tym ważną koncesję na obrót gazem,
w przypadku, gdy Wykonawca jest Operatorem systemu dystrybucyjnego - ważną koncesję na
świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych odpowiednio do obszaru działania, w przypadku, gdy
Wykonawca nie jest Operatorem systemu dystrybucyjnego - generalną umowę dystrybucyjną zawartą
z OSD dla wszystkich PPG Zamawiającego.
3. W okresie obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000,00 zł.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, o której mowa w ust. 3 powyżej na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty
otrzymania takiego wezwania. W przypadku braku aktualnej polisy, o której mowa w ust. 3 powyżej, na
pełną kwotę, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

§6
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie wszelkich czynności związanych z dostarczaniem i
sprzedażą Gazu Zamawiającemu, a w szczególności:
1) kompleksowa dostawa Gazu na warunkach określonych w Umowie i ofercie Wykonawcy
stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy,
2) dokonanie w imieniu własnym i Zamawiającego wszystkich niezbędnych zgłoszeń i wniosków
w celu realizacji Umowy. W szczególności zgłoszenie do OSD Umowy zgodnie z zasadami
określonymi przez OSD w IRiESD i wypowiedzenie dotychczasowych umów Zamawiającego,
3) przestrzeganie standardów jakościowych kompleksowej obsługi Zamawiającego,
4) przyjmowanie od Zamawiającego w uzgodnionym czasie, zgłoszeń i reklamacji oraz ich
rozpatrywanie,
5) zapewnienie ciągłości realizacji kompleksowej dostawy Gazu, z zastrzeżeniem przypadków
wstrzymania dostaw, ograniczeń dostaw, planowanych przerw lub awarii, o których mowa w
Rozporządzeniu systemowym lub w IRiESD OSD,
6) posiadanie zawartej i ważnej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z OSD na obszarze którego
realizowana jest Umowa przez okres obowiązywania Umowy,
7) zapewnienia Zamawiającemu informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych Gazu
pobranego przez Zamawiającego w poszczególnych PPG w postaci raportu zgodnie
z formularzem stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy,
8) w przypadku gdy Wykonawca nie jest jednocześnie OSD, podjęcie działań mających na celu
niezwłoczne usunięcie awarii przez właściwego OSD, do którego należy sieć dystrybucyjna
która uległa awarii,
9) w przypadku gdy Wykonawca nie jest jednocześnie OSD, podjęcie działań mających na celu
niezwłoczne ustalenie przewidywanego terminu wznowienia dostarczania Gazu przerwanego
z powodu awarii sieci dystrybucyjnej należącej do właściwego OSD,
10) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych Taryf OSD i zmian
przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie objętym umową,
11) w przypadku gdy Wykonawca nie jest jednocześnie OSD, podjęcie działań mających na celu
jak niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o terminach i czasie planowanych przerw
w dostawie Gazu,
2. wstrzymanie dostaw Gazu lub wprowadzenie ograniczeń tych dostaw na podstawie obowiązujących
przepisów, w szczególności na podstawie Rozporządzenia systemowego jak również wystąpienie
planowanych przerw lub awarii na sieci gazowej OSD na podstawie aktualnie obowiązującego IRiESD
OSD nie będzie uważane za naruszenie niniejszej Umowy, jeżeli którekolwiek z tych zdarzeń wystąpi z
przyczyn innych niż leżące po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Bilansowania handlowego dla Gazu sprzedawanego
w ramach Umowy.
4. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie niezbilansowanego Gazu jest Wykonawca.
5. Wszelkie koszty wynikające z dokonania Bilansowania handlowego ponosi Wykonawca.
6. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) pobieranie Gazu zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa,
2) terminowe regulowanie zobowiązań za zakupiony i dostarczony Gaz,
3) elektroniczne powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia Gazu,
w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji w poszczególnych PPG,
jeśli planowana wielkość zużycia Gazu zmieni się o -/+ 20 %.
4) elektroniczne powiadamianie Wykonawcy o zaprzestaniu
dostarczania Gazu,
z wyprzedzeniem 30 dniowym,
5) elektroniczne powiadamianie Wykonawcy o rozpoczęciu dostaw Gazu do nowych PPG
z wyprzedzeniem 30 dniowym,
6) udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w § 3 ust. 3 i 4 Umowy.

§7
Zmiany dostaw Gazu
1. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego, złożony w formie pisemnej lub elektronicznej,
Wykonawca zaprzestanie dostawy Gazu dla poszczególnych PPG w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 30 dni. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy. Z prawa tego
Zamawiający może korzystać wielokrotnie z zastrzeżeniem, że liczba PPG może być zredukowana
maksymalnie o 15%. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
2. Strony postanawiają, że na wniosek Zamawiającego, złożony w formie pisemnej lub elektronicznej
Wykonawca rozpocznie dostawę Gazu do nowych PPG w uzgodnionym przez strony terminie.
Z prawa tego Zamawiający może korzystać wielokrotnie na warunkach cenowych określonych
w Umowie, z zastrzeżeniem, że liczba nowych PPG może być zwiększona maksymalnie o 15%.
3. Strony postanawiają, że Umowa ulega rozwiązaniu w zakresie PPG w stosunku, do których
Zamawiający utracił tytuł prawny do nieruchomości, obiektu lub lokalu. W takiej sytuacji nie znajduje
zastosowania ograniczenie, o którym mowa w ust. 1. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne

roszczenia. O fakcie utraty tytułu prawnego do lokalu lub obiektu, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej.
§8
Cena
1. Maksymalna wartość Umowy, w okresie, na który została zawarta wynosi:
brutto: ……………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………),
netto: ………………………………. zł (słownie: ………………………………………………………..),
podatek VAT 23% ……………………. zł.
Wartość maksymalna Umowy uwzględnia wszystkie elementy składowe ceny jednostkowej gazu,
wyszczególnione w ust. 2.
2. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego typu E za 1 kWh wraz z pozostałymi elementami
składowymi, w zależności od OSD i grup taryfowych PPG, w okresie obowiązywania Umowy wynoszą
odpowiednio dla:
1)
PSG Sp. z o.o. WARSZAWA
Grupa
taryfo
wa

Ilość
PPG

Cena
za paliwo
gazowe
(w zł netto
za 1 kWh)

Opłata
abonamentowa
(za
miesiąc
w
zł
netto
za PPG)

Opłata
dystrybucyjna
stała
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Opłata
dystrybucyjna
zmienna
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Podatek
akcyzowy
(w zł netto
za 1 kWh)

Opłata
abonamentowa
(za
miesiąc
w
zł
netto
za PPG)

Opłata
dystrybucyjna
stała
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Opłata
dystrybucyjna
zmienna
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Podatek
akcyzowy
(w zł netto
za 1 kWh)

Opłata
abonamentowa
(za
miesiąc
w
zł
netto
za PPG)

Opłata
dystrybucyjna
stała
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Opłata
dystrybucyjna
zmienna
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Podatek
akcyzowy
(w zł netto
za 1 kWh)

W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
2)
PSG Sp. z o.o. GDAŃSK

Grupa
taryfo
wa

Ilość
PPG

Cena
za paliwo
gazowe
(w zł netto
za 1 kWh)

W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
3)
PSG Sp. z o.o. POZNAŃ

Grupa
taryfo
wa

Ilość
PPG

Cena
za paliwo
gazowe
(w zł netto
za 1 kWh)

W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
4)
PSG Sp. z o.o. TARNÓW

Grupa
taryfo
wa

Opłata
abonamentowa
(za
miesiąc
w
zł
netto
za PPG)

Opłata
dystrybucyjna
stała
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Opłata
dystrybucyjna
zmienna
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Podatek
akcyzowy
(w zł netto
za 1 kWh)

Opłata
abonamentowa
(za
miesiąc
w
zł
netto
za PPG)

Opłata
dystrybucyjna
stała
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Opłata
dystrybucyjna
zmienna
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Podatek
akcyzowy
(w zł netto
za 1 kWh)

Ilość
PPG

Cena
za paliwo
gazowe
(w zł netto
za 1 kWh)

Opłata
abonamentowa
(za
miesiąc
w
zł
netto
za PPG)

Opłata
dystrybucyjna
stała
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Opłata
dystrybucyjna
zmienna
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Podatek
akcyzowy
(w zł netto
za 1 kWh)

Ilość
PPG

Cena
za paliwo
gazowe
(w zł netto
za 1 kWh)

Opłata
abonamentowa
(za
miesiąc
w
zł
netto
za PPG)

Opłata
dystrybucyjna
stała
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Opłata
dystrybucyjna
zmienna
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Podatek
akcyzowy
(w zł netto
za 1 kWh)

Ilość
PPG

Cena
za paliwo
gazowe
(w zł netto
za 1 kWh)

W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
5)
PSG Sp. z o.o. ZABRZE

Grupa
taryfo
wa

Ilość
PPG

Cena
za paliwo
gazowe
(w zł netto
za 1 kWh)

W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
6)
PSG Sp. z o.o. WROCŁAW

Grupa
taryfo
wa

W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
7)

Grupa
taryfo
wa

W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
8)

Grupa
taryfo
wa

Ilość
PPG

Cena
za paliwo
gazowe
(w zł netto
za 1 kWh)

Opłata
abonamentowa
(za
miesiąc
w
zł
netto
za PPG)

Opłata
dystrybucyjna
stała
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Opłata
dystrybucyjna
zmienna
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Podatek
akcyzowy
(w zł netto
za 1 kWh)

Ilość
PPG

Cena
za paliwo
gazowe
(w zł netto
za 1 kWh)

Opłata
abonamentowa
(za
miesiąc
w
zł
netto
za PPG)

Opłata
dystrybucyjna
stała
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Opłata
dystrybucyjna
zmienna
(w
zł
netto
za 1 kWh)

Podatek
akcyzowy
(w zł netto
za 1 kWh)

W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
9)

Grupa
taryfo
wa

W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
3. Do rozliczeń z tytułu Umowy kompleksowej, mają zastosowanie zaoferowane przez Wykonawcę ceny
za Gaz i miesięczne opłaty abonamentowe za PPG Gazu w poszczególnych grupach taryfowych oraz
ceny i stawki opłat dystrybucyjnych zawarte w Taryfach OSD-zatwierdzonych przez Prezesa URE,
przewidziane dla grup taryfowych, do których zostały zakwalifikowane poszczególne PPG
Zamawiającego
4. Rozliczenie należności z tytułu Umowy odbywać się będzie na podstawie:
1)
prognozowanego zużycia Gazu ustalonego przez Wykonawcę w oparciu o dane historyczne
pozyskane przez niego od właściwych OSD dla wszystkich PPG objętych Umową z grup
taryfowych od W-1 do W-3. Finalne rozliczenie dla PPG z tych grup taryfowych odbywać się
będzie w oparciu o rzeczywiste odczyty dokonane przez OSD w terminach zgodnych z ich
Taryfami.
2)
rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowych odczytanych przez właściwych OSD dla PPG
objętych Umową z grup taryfowych od W4 do W6

§9
Płatności
1.
2.

3.

4.

5.

Wykonawca do 7 dnia miesiąca wystawia faktury rozliczeniowe za dostarczony Gaz w miesiącu
poprzedzającym dla każdego PPG z osobna.
Należności z tytułu dostarczania Gazu będą regulowane przez Zamawiającego na podstawie
odrębnych dla każdego PPG faktur wystawianych przez Wykonawcę oraz doręczanych na adresy
wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Umowy i będą płatne w terminie 21 dni, od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku
Zamawiającego.
W przypadku zmiany przepisów prawa polegających na zmianie: stawki podatku akcyzowego, stawek
podatku VAT, opłat dystrybucyjnych, taryfy Wykonawcy (wyłącznie w przypadku, gdy cena w taryfie
Wykonawcy będzie niższa od ceny zawartej w umowie) Zamawiający dopuszcza zmianę cen w tym
zakresie.
Strony dopuszczają możliwość zmiany sposobu rozliczania, w przypadku posiadania lub
wprowadzenia przez Wykonawcę systemu umożliwiającego wystawianie faktur zbiorczych (dla
większej ilości PPG ). W takim przypadku, do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację
zawierającą ilość Gazu pobranego w poszczególnych PPG oraz wysokość należności wynikającą
z ww. ilości. Zmiana ta, zostanie wprowadzona po pisemnej akceptacji Zamawiającego.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający ma prawo złożenia

6.
7.
8.

pisemnej lub elektronicznej reklamacji, co zwalnia Zamawiającego z zapłaty tej faktury. Reklamacja
winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez
Zamawiającego. .Zaniechanie tego obowiązku przez Wykonawcę oznacza uznanie reklamacji. W
takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu fakturę korygującą.
Prawidłowo wystawiona faktura korygująca będzie stanowiła podstawę do dokonania należności, w
terminie określonym w ust. 2.
Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalna możliwość cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu
realizacji Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Zamawiający nie będzie prowadził ze Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za
opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 10
Kary umowne
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze
stron z przyczyn leżących po drugiej stronie, strona odpowiedzialna zapłaci drugiej stronie karę
umowną
w wysokości 10% brutto wartości Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia
przez którąkolwiek ze stron od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wyniku którego
Zamawiający zakupi Gaz od innego sprzedawcy w wysokości powiększonej o 50% różnicy pomiędzy
iloczynem ceny zakupu Gazu od innego sprzedawcy oraz Planowanego zużycia Gazu, a iloczynem
ceny zakupu Gazu jaką zapłaciłby Zamawiający na podstawie niniejszej Umowy oraz Planowanego
zużycia Gazu, za cały okres od daty odstąpienia do dnia 30 września 2018 roku..
Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 200 zł
(słownie : dwieście złotych) za każdy PPG, dla którego nie zrealizował czynności określonych § 3 ust.
3 - 6 Umowy w terminie do dnia rozpoczęcia dostawy Gazu określonego w § 3 ust. 2 Umowy.
Obciążenie Wykonawcy karą umowną nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających
z Umowy.
Niezależnie od kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli ewentualna szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonej kary umownej z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy lub wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca nie może potrącić roszczeń wynikających z niniejszej Umowy z roszczeniami
Zamawiającego.
W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca może żądać od
Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, naliczanych
od wartości faktury wystawionej przez Wykonawcę
W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych dostarczanego Gazu Zamawiającemu
przysługuje upust i bonifikata w wysokości i na warunkach określonych w Taryfach OSD
zatwierdzonych przez Prezesa URE.

§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1.

2.
3.

4.

5.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, stanowiące 2 % wartości brutto Umowy stanowi kwotę
…………………………
zł
(słownie:
………………………………………………..
złotych
…………….groszy) zostało wniesione przez Wykonawcę zgodnie z jego wyborem, spośród form
określonych w art. 148 ust. 1 pzp.
Wykonawca ma prawo zmiany wyboru zabezpieczenia na jedną lub kilka form wskazanych w art. 148
ust. 1 pzp, a za zgodą Zamawiającego także na zabezpieczenia wskazane w art. 148 ust. 2 pzp.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je
wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, naliczonymi za okres ich
przechowywania na tym rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo pobrać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy należność z tytułu
naliczonych kar umownych, których Wykonawca nie uregulował w terminie określonym w nocie
księgowej.

§ 12
Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy
1.

Rozwiązanie Umowy może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze stron, z zachowaniem 30
dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszania postanowień § 6 Umowy lub

2.

3.

4.

5.

istotnych postanowień IRIESD przez drugą stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania
naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym terminie. Strona wypowiadająca Umowę może
wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy.
W przypadku rozwiązania umowy wiążącej Wykonawcę z OSD lub z OSP z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, skutkującego utratą możliwości dostarczania Gazu do Zamawiającego,
Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim rozwiązaniu zobowiązuje się
poinformować Zamawiającego o tym fakcie na piśmie. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu
z dniem rozwiązania umowy wiążącej Wykonawcę z OSD lub z OSP.
Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni w odpowiedniej części w przypadku
opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu dostarczania Gazu do danego PPG o więcej niż 30 dni od daty
wskazanej w § 3 ust. 2 pkt 1) Umowy.
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. W takim
przypadku, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
Umowy.
Zamawiający może rozwiązać umowę jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 pzp,
2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które
ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że
zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
§ 13
Kontakt między Stronami

1.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu oraz koordynacji realizacji Umowy ze strony Zamawiającego są:
1)………………………………………………………………. telefon: …………. e-mail: …………
2)………………………………………………………………. telefon: …………. e-mail: …………

2.

3.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu oraz koordynacji realizacji Umowy ze strony Wykonawcy są:
1) ………………………………………………………………., telefon: …………. e-mail: …………
2) ………………………………………………………………. telefon: …………. e-mail: …………
Doręczenia między Stronami pozostają skuteczne również na podane wyżej adresy e-mailowe osób
wyznaczonych do kontaktu.
§ 14
Zmiana Umowy

1.
2.

3.

Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy (w formie aneksu)
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 144
ust. 1 pzp w następujących przypadkach:
1)
zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie stawki podatku VAT lub
wysokości podatku akcyzowego od dostarczanego Gazu. Zamawiający dopuszcza możliwość
zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT
lub odpowiednio podatku akcyzowego. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki
podatku VAT czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano,
2)
zmiana ceny w przypadku zmiany opłaty stałej dystrybucyjnej i opłaty zmiennej dystrybucyjnej
za usługę sieciową w przypadku zmiany Taryf OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem Taryf cen i opłat,
3)
zmiana ceny w przypadku zmiany taryfy Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE,
wyłącznie w przypadku, gdy nowa cena w taryfie Wykonawcy będzie niższa
od ceny zawartej w umowie, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego wraz
z dołączeniem nowego taryfikatora Wykonawcy,
4)
zmiany grupy taryfowej, w przypadku zmiany charakteru użytkowania Obiektu przez
Zamawiającego
5)
zmiany mocy umownej w przypadku zmiany zapotrzebowania na moc, w związku ze zmianą
charakteru Obiektu użytkowanego przez Zamawiającego, bądź przyłączenia nowego PPG.
Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zawierający
uzasadnienie dla ich wprowadzenia.
§ 15

Postanowienia końcowe
1.

2.
3.
4.
5.

Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku z wykonywaniem
niniejszej Umowy, jak również zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej skuteczności formy
pisemnej, za wyjątkiem postanowień wyraźnie wskazujących odmienną możliwość.
Spory, jakie mogą wyniknąć z Umowy, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w
szczególności Prawo energetyczne, Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
Poniższe załączniki stanowią integralną część Umowy:
1) Załącznik nr 1 – Tabela z wykazem PPG Zamawiającego oraz Planowanym zużyciem
Gazu,
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie Zamawiającego o przeznaczeniu paliwa gazowego na
potrzeby naliczenia podatku akcyzowego,
3) Załącznik nr 3 – Koncesja Wykonawcy na obrót paliwami gazowymi,
4) Załącznik nr 4 – Taryfa Wykonawcy na obrót paliwami gazowymi,
5) Załącznik nr 5 – Taryfa usług wykonywania usług dystrybucji,
6) Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy,
7) Załącznik nr 7 – Formularz raportu kwartalnego zużycia i wartości Gazu
8) Załącznik nr 8 – Wzór pełnomocnictwa

……………………………….
Zamawiający

……………………………….
Wykonawca

