
Załącznik  nr 3 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy 

 

 

Zmawiający dopuszcza zawarcie umowy na formularzach umów powszechnie 

stosowanych przez Wykonawców, którzy realizują przedmiot niniejszego zamówienia. 

Treść umowy musi być zgodna  z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności 

ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo energetyczne. Zamawiający wymaga, aby 

w treści umowy znalazły się niżej wymienione istotne dla stron postanowienia: 

 

1. Wskazanie stron umowy: 

➢ Zamawiający, zwany w umowie Odbiorcą, tj.: Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii z/s w Krośnie, ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno,  

➢ Wykonawca, zwany w umowie Sprzedawcą, tj.: ………………………………… 

2. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe i sukcesywne dostawy gazu ziemnego 

wraz z dystrybucją (gaz ziemny wysokometanowy o symbolu E) na potrzeby 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie - ul. ks. Piotra 

Ściegiennego 6 A, 38-400 Krosno.  Nr PPG: 8018590365500019329746. 

3. Sprzedawca zobowiązuje się całodobowo dostarczać Paliwo gazowe do punktu 

poboru - instalacji znajdującej się w Obiekcie Odbiorcy oraz przenosić na 

Odbiorcę własność dostarczonego mu Paliwa gazowego. Określenie Obiektu, 

rodzaju Paliwa gazowego oraz wskazanie minimalnego ciśnienia Paliwa gazowego 

przy jakim dostarczane będzie Paliwo gazowe do Obiektu – zgodnie                    

z załącznikiem nr 5 do SWZ. 

4. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu 

należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej 

przez Wykonawcę działalności. 

5. Sprzedawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, wykonuje dostawy 

będące przedmiotem umowy w sposób profesjonalny, zgodnie z obowiązującymi 

procedurami oraz posiada wszelkie uprawnienia do realizacji niniejszej umowy. 

6. Odbiorca zobowiązuje się do współdziałania ze Sprzedawcą w realizacji 

przedmiotu umowy. 

7. Sprzedawca będzie dostarczał, w okresie obowiązywania Umowy, paliwo gazowe 

w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Odbiorcy, niezależnie od 

szacunkowej prognozy jego zużycia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi Odbiorcy 

zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

9. Termin obowiązywania umowy: 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r. 

10. Sprzedawca – jeżeli będzie dotyczyć w niniejszym postępowaniu - w oparciu        

o udzielone pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do: 



a) przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy przed terminem rozpoczęcia 

realizacji dostaw do PPG wskazanego w umowie tj. złożenia w imieniu 

Odbiorcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) wniosku w sprawie 

zmiany sprzedawcy. Wnioski powinny być złożone w terminie  umożliwiającym 

dokonanie skutecznej zmiany przed terminem rozpoczęcia realizacji dostaw 

do Odbiorcy. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą          

z niedopełnienia tego obowiązku.  

b) reprezentowania zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy 

nie może wpłynąć na ciągłość dostawy gazu.  

11. Odbiorca oświadcza, że paliwo gazowe zakupione na podstawie Umowy zużywane 

jest na własne potrzeby Odbiorcy, będącego jednocześnie nabywcą końcowym    

w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz odbiorcą końcowym                

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania terminowo wszelkich czynności 

i uzgodnień z OSD, niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy 

/ do przyłączenia obiektu do sieci gazowej, w tym złożenia OSD zgłoszenia         

o zawarciu kompleksowej umowy na sprzedaż paliwa gazowego. 

13. Łącznie z zawarciem niniejszej umowy Odbiorca (Zamawiający) udziela 

Sprzedawcy (Wykonawcy) stosownego pełnomocnictwa w zakresie wskazanym   

w ust. 12. 

14. Sprzedaż gazu odbywać się będzie na rzecz klienta do celów zwolnionych            

z podatku akcyzowego zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym – zużywanie do 

celów opałowych przez organy administracji publicznej. 

15. Sprzedawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania 

umowy: 

▪ koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 

gazowymi, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

▪ jeżeli Sprzedawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, Sprzedawca 

oświadcza, że ma zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

(zwanego dalej OSD) właściwym dla siedziby Odbiorcy, obowiązującą w okresie 

trwania niniejszej umowy. 

16. Rozliczenia ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie na 

podstawie rzeczywistych wskazań układu pomiarowego, zgodnie z zasadami 

określonymi w Taryfach Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucji w okresach 

ustalonych w Taryfach Wykonawcy i OSD.  

17. Odbiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności związanych     

z realizacją Umowy kompleksowej; 

18. Należność za paliwo gazowe regulowane będą na podstawie faktur VAT 

wystawionych przez Wykonawcę. 

19. Należność regulowane będą przelewem na wskazany rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

20. Za nieterminowe płatności Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości 



ustawowej za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

21. Sprzedawca zapłaci Odbiorcy karę umowną za odstąpienie od Umowy lub 

rozwiązanie umowy przez Odbiorcę lub Sprzedawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Sprzedawca – w wysokości 10% wartości umowy. 

22. W przypadku zaniechania / zaniedbania ze strony Sprzedawcy obowiązku 

powiadomienia OSD o zmianie sprzedawcy, Sprzedawca zapłaci  Odbiorcy karę 

umowną w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście  złotych 00/100) za każdy 

dzień przerwy w dostawach oraz pokryje wszelkie koszty związane ze 

wznowieniem dostawy gazu ziemnego. 

23. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości umowy. 

24. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

25. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w przypadku: 

a) zmiany przepisów prawa energetycznego lub innych obowiązujących 

w sprzedaży, obrocie i dystrybucji paliwa gazowego, mających 

zastosowanie do umowy, 

b) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - zmiany te 

mogą spowodować zmianę ilości PPG, grupy taryfowej, wartości zawartej 

Umowy lub danych nabywcy, odbiorcy, płatnika, 

c) zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

26. Ponadto dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy (bez konieczności 

zawierania aneksu do umowy): 

a) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy w przypadku 

zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany stawki podatku 

akcyzowego 

b) zmiana cen jednostkowych netto w przypadku wprowadzenia do 

stosowania nowych Taryf Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

zatwierdzonych Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 

27. Ponadto aneksu do Umowy nie sporządza się w przypadku: zmian numerów 

telefonów, kodów pocztowych, faksów, poczty e-mail, reprezentantów 

upoważnionych do bieżących kontaktów w ramach Umowy, które będą skuteczne 

od momentu otrzymania przez drugą Stronę zawiadomienia o ich dokonaniu        

w formie pisemnej. 

28. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących zmian, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę: 

zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy gazu w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy                 



w rozumieniu art. 439 PZP. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie 

się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub 

kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego          

w ofercie. Jako materiały oraz wzrost kosztów realizacji umowy uznaje się wzrost 

cen dystrybucji gazu. Realizując wymóg art. 439 Prawa zamówień publicznych 

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych w trakcie 

trwania umowy, wynikającą z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki nowej Taryfy Operatora. 

29. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron w terminie uzgodnionym 

pomiędzy Odbiorcą i Sprzedawcą. 

30. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub jej rozwiązaniu wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

31. W związku z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem Umowy, Odbiorca obowiązany 

jest uregulować wszelkie zobowiązania wynikające z jej realizacji. 

32. Odbiorca jest uprawniony do zmniejszenia ilości  zakresu zamówienia do 90% 

planowanej ilości paliwa gazowego przewidzianej do zakupu w okresie 

wskazanym w umowie. 

33. Informacje przekazane w związku z realizacją Umowy nie mogą być przekazywane 

osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób, w okresie 

obowiązywania Umowy. 

34. Nie stanowią tajemnicy i nie są poufne informacje, które udostępnia się na 

podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

35. Osobami do kontaktu po stronie Odbiorcy są: Bogdan Skóra, Alina Gałuszka 

telefon: +48 13 432 59 23, e-mail: bogdan.skora@wiw.krosno.pl, 

alina.galuszka@wiw.krosno.pl 

36. Osobami do kontaktu po stronie Sprzedawcy są: 

…………………………….. Doradca Klienta Instytucjonalnego 

telefon:  ………………… e-mail: ………………………………………… 

37. Sprzedawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie w art. 7 ust. 1 

pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach             

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

38. Odbiorca zobowiązany jest do zapewnienia upoważnionym przedstawicielom 

Operatora dostępu do Układu pomiarowego, w tym Układu pomiarowego 

zainstalowanego w obrębie instalacji Odbiorcy, oraz umożliwienia Operatorowi 

wykonywania pomiarów wielkości i parametrów Paliwa gazowego oraz 

wykonywania niezbędnych prac remontowych, eksploatacyjnych, 

modernizacyjnych, zabezpieczających, a także legalizację Układu pomiarowego    

w trybie określonym w obowiązujących przepisach prawa lub przeprowadzenia 

czynności w ramach kontroli metrologicznej wykonywanej na zasadach 

określonych w IRiESD. 



39. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów 
powstałych w związku z realizacją umowy. 
 

 

 

 


