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Załącznik nr 8 

Istotne Postanowienia Umowy 

na zadanie pn. „KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO NA 

POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.” 

 

I. Postanowienia ogólne 

W razie sprzeczności poniższych postanowień z zapisami wzorów umów stosowanych przez 

Wykonawców pierwszeństwo mają zapisy Istotnych Postanowień Umowy. 

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego na potrzeby 

Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. 

2. Wybrany Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia 

rozstrzygnięciu postępowania Wzór Umowy kompleksowej dostawy gazu ziemnego zgodny          

z IRiESD, IRiESP oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Umowa zostanie zawarta w wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego            

w oparciu o przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1843), w trybie przetargu nieograniczonego, dla zamówień o wartości 

szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Ustawy Pzp. 

4. Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. 12 miesięcy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

5. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy z dnia składania ofert. 

6. Oprócz istotnych postanowień umownych, umowa z Wykonawcą zawierać będzie również 

elementy wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne                              

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.). 

7. Sprzedaż gazu ziemnego oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji odbywa się                 

na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne           

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2833 ze zm.), przepisami Kodeksu Cywilnego, postanowieniami 

niniejszych Istotnych Postanowień Umowy, oraz zawartej Umowy na wzorze, o którym mowa       

w pkt 2., zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego –  PGNiG S.A. z siedzibą           

w Poznaniu (61-859) przy ul. Grobla 15 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług 

regazyfikacji skroplonego gazu dla odpowiedniej grupy taryfowej. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży gazu ziemnego i zapewnia jej dystrybucję                   

do urządzeń i obiektów Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 1 SIWZ. Zamawiający 

oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektów, do których na podstawie 

Umowy będzie dostarczane paliwo gazowe. 

9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwo gazowe, gaz ziemny  Lw  przy ciśnieniu               

nie niższym 150 - 400 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego 

wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży gazu ziemnego z zachowaniem obowiązujących 

standardów jakościowych, określonych w Taryfie OSD, Prawie energetycznym oraz aktach 

wykonawczych do tej ustawy. 
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11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakości obsługi 

Zamawiającego w zakresie świadczenia usług dystrybucji: 

1) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryf i zmian 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie objętym umową; 

2) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania 

odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia 

reklamacji; 

12. Zamawiający w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zobowiązuje się, że będzie 

nabywał i odbierał od Wykonawcy paliwo gazowe na potrzeby własne Zamawiającego jako 

odbiorcy końcowego. 

13. Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy dane niezbędne do skutecznego 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliwa gazowego oraz udzieli Wykonawcy 

pisemne pełnomocnictwo do jej przeprowadzenia. 

14. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy ze strony 

Zamawiającego jest Pan Jarosław Chruszczewski e-mail: 

jaroslaw.chruszczewski@skwschowa.pl . Zmiana osoby wskazanej powyżej nie stanowi zmiany 

Umowy i jest skuteczna z chwilą doręczenia pisma informującego o zmianie i nowej osobie         

do kontaktów lub też doręczenia wiadomości e-mail. 

II. Termin realizacji zamówienia 

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od 01.01.2021 r.                      

do 31.12.2021 r. 

2. Wykonawca zapewni kompleksową dostawę zamówionego gazu ziemnego przez cały czas 

obowiązywania Umowy kompleksowej, począwszy od dnia wskazanego w zgłoszeniu zmiany 

sprzedawcy, w sposób ciągły i niezakłócony do wszystkich punktów poboru wskazanych przez 

Zamawiającego jednocześnie z zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki          

z dnia 2 lipca 2010 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego      

(t.j. Dz. U. 2018 poz. 1158 ze zm.). 

3. Świadczenie usługi kompleksowej nastąpi nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia świadczenia 

usługi dystrybucji przez OSD w ramach danej umowy. 

4. Z przyczyn formalno-prawnych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia 

wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia                  

do 31.12.2021 r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany 

sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

III. Rozliczenia 

1. Ustalenie wysokości należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego dokonywane będzie 

odpowiednio według cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń określonych w Formularzu 

cenowym, tj. Załącznik nr 3 do SIWZ złożonym przez Wykonawcę oraz według aktualnie 

obowiązującej taryfy Operatora Sieci Dystrybucyjnej lub Operatora Sieci Przesyłowej,                

do którego sieci jest przyłączony Odbiorca (w zakresie opłaty stałej i zmiennej). 

2. Rozliczenia za paliwo gazowe dokonywane będą w oparciu o faktury VAT wystawiane              

na podstawie danych pomiarowo–rozliczeniowych przekazanych Wykonawcy przez OSD oraz 

zgodnie z treścią Formularza Cenowego stanowiącego element oferty. 

mailto:jaroslaw.chruszczewski@skwschowa.pl
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3. Rozliczanie ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie odrębnie dla każdego 

punktu poboru na podstawie rzeczywistych wskazań Układu pomiarowego, z uwzględnieniem 

współczynnika konwersji wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w okresach ustalonych w Taryfie OSD. Do rozliczeń z tytułu 

Umowy kompleksowej będą miały zastosowanie stawki opłat dystrybucyjnych i warunki            

ich stosowania wynikające z Taryfy OSD.  

4. Zużycie paliwa gazowego wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ ma charakter szacunkowy. 

Wykonawca winien wystawiać faktury kompleksowe na podstawie danych pomiarowo – 

rozliczeniowych otrzymywanych od OSD, tj. zgodnie z rzeczywistym zużyciem. 

5. Forma rozliczenia (Zgodnie z wyborem Wykonawcy) 

Wersja 1: 

Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa                

w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1666, ze zm.). Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać 

na Platformę Elektronicznego Fakturowania  www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl. Zamawiający 

informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, niezbędnym                     

do wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP Zamawiającego: 9251934779. 

Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia       

na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego 

pisemnie/drogą elektroniczną najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury. 

 

Wersja 2: 

Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury w formie papierowej. 

Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia       

na fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego 

pisemnie/drogą elektroniczną najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury. 

6. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowanie mechanizmu 

podzielonej płatności, tzw. Split Payment. 

7. Podzieloną płatność, tzw. Split Payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty 

dla czynnych podatników VAT. 

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie                      

z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1896 

ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, na który przekazywane będzie wynagrodzenie 

figuruje w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT”, dostępnym na stronie 

Ministerstwa Finansów pod adresem internetowym: www.podatki.gov.pl. 

 

 

 

 

http://www.podatki.gov.pl/
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10. Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego wynagrodzenia, w terminie …. dni od dnia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT na rzecz Zamawiającego za dany okres rozliczeniowy. 

11. Zamawiający ma prawo złożyć reklamację dotyczącą standardów jakościowych obsługi lub 

pomiaru zużytego paliwa gazowego. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi 

Zamawiającemu w terminie 14 dni od chwili jej złożenia. W przypadku reklamacji dotyczącej 

zawyżenia lub zaniżenia pomiaru lub odczytu zużytego paliwa gazowego w danym okresie 

rozliczeniowym, Wykonawca jest zobowiązany wyjaśnić niezbędne okoliczności                          

z Zamawiającym oraz z właściwym OSD, w szczególności powinien uzyskać stosowne 

dokumenty pomiarowe dotyczące spornego okresu od OSD.   

13. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie ilości faktycznie zużytego paliwa 

gazowego, Wykonawca jest zobowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. 

Termin płatności faktury korygującej Strony ustalają na ... dni od dnia prawidłowego                   

jej wystawienia na rzecz Zamawiającego, lecz nie wcześniej niż na 7 dni od daty dostarczenia      

do Zamawiającego faktury korygującej VAT. Rozliczenia z tytułu faktur korygujących odbywać 

się będą odpowiednio przez zwrot, bądź zapłatę środków bez możliwości ich potrąceń lub 

kompensaty z innych wierzytelności.  

14. W przypadku nie stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, złożenie pisemnej reklamacji dotyczącej zawyżenia pomiaru lub odczytu 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego za okres rozliczeniowy ujęty w fakturze, której 

termin płatności nie upłynął, skutkuje przedłużeniem tego terminu płatności o 7 dni roboczych 

liczonych od dnia udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnej odpowiedzi                

na reklamację. 

IV. Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części usług osobom trzecim (podwykonawcom).   

2. Wykonawca oświadcza, że zakres zamówienia zamierza wykonać z udziałem Podwykonawcy, 

lub (jeżeli dotyczy) wykona z udziałem Podwykonawcy:  

........................................................................................................................................................... 

(należy wskazać zakres usług zleconych Podwykonawcy). 

3. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawiera wskazania części, którą na etapie realizacji 

zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca 

deklaruje samodzielne realizowanie zamówienia (jeżeli dotyczy). 

4. (jeżeli dotyczy) Zgodnie z ofertą Wykonawcy, przy realizacji zamówienia będzie brał udział  

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu:  

………………………………..…………………………………………………………………… 

5. Dopuszcza się wprowadzenie, zmianę lub rezygnację z podwykonawcy, o którym mowa 

powyżej, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
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7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podwykonawcy nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału                       

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 

zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

 

V. Dopuszczalność zmiany umowy 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,              

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu)      

w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach: 

1) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub 

zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony 

dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części 

wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 

wykonano; 

2) zmiana ceny ofertowej w przypadku zmiany opłaty stałej za usługę sieciową i opłaty 

zmiennej za usługę sieciową w przypadku zmiany Taryfy Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, po uprzednim 

pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego wraz z dołączeniem Taryfy cen i opłat; 

3) zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub 

zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego 

modernizacji; 

4) z przyczyn formalno-prawnych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia 

wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia            

do 31.12.2020 r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany 

sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego; 

3. Zmiany dokonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zawierający 

uzasadnienie dla ich wprowadzenia. 

4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana nazwy lub adresów Stron oraz zmiana osób lub ich 

stanowisk uprawnionych do realizacji umowy w imieniu stron. W takim przypadku strona jest 

zobowiązana do powiadomienia o zmianie drugą stronę w formie pisemnej. 

5. W razie wystąpienia 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 

mu z tytułu wykonania części umowy. 

VI. Kary umowne 

1. Zamawiający uprawniony będzie do żądania zapłaty następujących kar umownych: 
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1) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących              

po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % szacowanego wynagrodzenia brutto określonego      

w §6 ust. 6 Umowy; 

2) w przypadku nierozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń w terminie        

14 dni od dnia otrzymanie reklamacji – 0,2% szacowanego wynagrodzenia brutto określonego 

w Formularzu ofertowym za każdy dzień zwłoki; 

3) w przypadku odcięcia Zamawiającego od dostawy energii elektrycznej na skutek braku 

doręczenia faktury, dodatkowego wezwania do zapłaty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu     

za każdą godzinę braku energii – 500 zł kary umownej. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych        

na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie Umowy. 

5.  Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy również wtedy gdy za ww. okoliczności 

odpowiada podwykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania 

Wykonawcy jak za swoje własne. 

VII. Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania 

kolejnego terminu, w przypadku gdy Wykonawca narusza warunki Umowy pomimo upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w odrębnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń. 

W takim przypadku Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 15 dni 

roboczych od dnia upływu terminu, o którym mowa powyżej. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może, w terminie miesiąca, od powzięcia wiadomości o powyższych 

3.  okolicznościach, odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w trybie i na zasadach 

określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie części wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Zamawiający może rozwiązać Umowę jednostronnie ze skutkiem natychmiastowym                

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy: 

1) otwarto likwidację Wykonawcy; 

2) Wykonawca nie uwzględnia bonifikaty należnej Zamawiającemu; 

3) Wykonawca nie koryguje faktur na skutek uznanej uprzednio reklamacji; 

4) Wykonawca przed zakończeniem realizacji Umowy utraci uprawnienia, koncesję lub 

zezwolenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy i nie przekaże Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających przywrócenie uprawnień, koncesji lub zezwolenia 

niezbędnego do wykonania przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku ust. 3 pkt 2-4, Zamawiający może rozwiązać Umowę jednostronnie ze skutkiem 

natychmiastowym po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w określonym 

przez Zamawiającego terminie. 

5. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu Stron. 
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VIII. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,                  

a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo energetyczne oraz Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych                

w związku z realizacją Umowy. W przypadku niemożności porozumienia się spory podlegają 

rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 


