
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla  Gminy Gostyń i jej jednostek 
organizacyjnych na okres od 01.07.2022 do 31.122023 r.” 

Załącznik nr 2A do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr …….do Umowy nr………………..(rozliczenie wg 

ceny taryfowej zatwierdzonej  przez Prezesa URE) 

       

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego 

(grupa E) dla punktu/punków poboru gazu wg załącznika nr …. do Umowy - dostawa paliwa 

gazowego wraz z usługą dystrybucji do obiektów Zamawiającego -  wynosząca dla 

zamówienia planowanego    5 294 665 kWh.  

  

2. Wielkość zużycia gazu dla zamówienia wynosi  5 294 665 kWh dla obiektów wymienionych 

w załączniku nr 1A do SWZ. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało na 

podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego 

wykorzystania paliwa gazowego, bowiem nie można z góry ustalić ilości paliwa gazowego, 

które zostanie dostarczone Zamawiającemu. Ilość zamówienia nie stanowi ze strony 

Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości i w żadnym 

razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 

3. W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub 

zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji 

zakupionego paliwa gazowego w zakresie:  dla zwiększenia do 20%, dla zmniejszenia do  20% 

względem ilości (wartości) zamówienia określonego w ust. 1 powyżej (zamówienie 

planowane). Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio 

zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej 

umowy. Zmiana ilości paliwa gazowego następuje automatycznie i nie wymaga 

oświadczenia strony. w ramach niniejszego prawa zamawiający może dodawać 

i odejmować PPG oraz dokonać zmian parametrów dystrybucji gazu, w takim przypadku 

zamawiający złoży wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania 

z powyższego prawa w określonym przez niego zakresie. Zmiany grupy taryfowej, zgodnie 

z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki  nie wymagają złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli. w przypadku 

nieskorzystania przez zamawiającego z prawa do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości 

zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego 

w zakresie: dla zwiększenia do 20%, dla zmniejszenia do 20% względem ilości  zamówienia 

planowanego wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.  

 

§ 2 TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Realizacja umowy nastąpi w okresie od  01.07.2022 do 31.12.2023 r., z zastrzeżeniem 

zapisów w pkt 1.1.-1.3.  
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1.1. Umowa ulegnie rozwiązaniu w sytuacji gdy  wartość  łącznego  wynagrodzenia  

Wykonawcy  osiągnie kwotę ceny oferty za wykonanie całości zamówienia wraz ze 

zwiększeniem, z zastrzeżeniem zapisu art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, 

1.2. Umowa będzie obowiązywać od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2023 r., jednakże 

sprzedaż paliwa gazowego będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia wskazanego 

w Załączniku nr 1A SWZ dla każdego PPG oddzielnie, po rozwiązaniu obecnie 

obowiązujących umów, przyjęciu Umowy do realizacji przez OSD i po pozytywnie 

przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz od daty montażu licznika 

przez OSD w przypadku nowych PPG, po zgłoszeniu przez Sprzedawcę na platformie 

wymiany informacji, sprzedaży paliwa gazowego dla nowego punktu do przyłączenia 

do sieci OSD. 

1.3. Zmiana terminu rozpoczęcia sprzedaży gazu ziemnego może ulec zmianie, jeżeli 

zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności 

z przedłużającej się procedury przyłączenia do sieci gazowej lub przedłużającej się 

procedury zmiany sprzedawcy, o czas trwania przeszkody. Zmiana następuje 

automatycznie, nie wymaga złożenia oświadczenia woli przez Zamawiającego. 

Zmiana terminu rozpoczęcia dostaw pozostaje bez wpływu na termin zakończenia 

realizacji zamówienia. 

 

2. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2023 roku, z zastrzeżeniem że Umowa wygasa: 

2.1. z pierwszym dniem, w którym została wstrzymana przez OSD realizacja generalnej 

umowy dystrybucyjnej  (dalej zwanej „GUD”, „GUD-k”) Wykonawcy z uwagi na brak 

podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe Sprzedawcy,  

2.2. z pierwszym dniem rozpoczęcia świadczenia sprzedaży rezerwowej/z urzędu 

w sytuacji, gdy Wykonawca przed datą zakończenia realizacji Umowy tj. przed dniem 

31.12.2023 r. utraci uprawnienia, koncesję, GUD/GUD-k lub zezwolenia niezbędne 

do wykonania Przedmiotu Umowy,  

2.3. z pierwszym dniem rozpoczęcia świadczenia sprzedaży rezerwowej/z urzędu  

w przypadku, gdy Wykonawca z innych przyczyn, niż określone w pkt 2.1.-2.2., 

zaprzestał świadczenia sprzedaży gazu. 

 

3. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1.-2.3. oraz w przypadku 

wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy, Zamawiający przeprowadzi kolejną 

procedurę wyboru sprzedawcy gazu (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego).  

 

4. Umowa zostanie zawarta na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie  

podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 3 WARTOŚĆ UMOWY i STAŁE ELEMENTY CENOTWÓRCZE. 

1. Wartość umowy zostanie wyliczona na podstawie załączonego wzoru*:  

1)  dla taryf W-5.1  i wyżej: 
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1      

W-5.1 

ZW Z 

PODATK

U 

AKCYZO

WEGO 

 PSG 

O/Poznań 

Nazwa opłaty 
jednostki 

miary 
x 

ilość j.m. 

Zamówie

nie 

planowa

ne wg 

faktur 

cena 

jednostko

wa 

wartość 

netto (kol 

3 x kol. 4 x 

kol. 5) 

Stawka 

podatku 

Vat* 

Kwota 

podatku Vat 

w zł 

Wartość 

brutto (kol. 

6 + kol. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Paliwo gazowe - wg taryfy  

zatwierdzonej przez Prezesa URE 
kWh        

Opłata - abonament za sprzedaż 

paliwa gazowego  - wg taryfy  

zatwierdzonej przez Prezesa URE 

licznik x m-

c  
       

Opłata sieciowa zmienna kWh        

Opłata sieciowa stała (ilość 

jednostek = ilość godzin w trakcie 

trwania umowy x moc umowna)  

kWh/h        

      suma   
         

2)  Dla pozostałych taryf (od W-1.1. do W-4):   
         

Nazwa opłaty 
jednostki 

miary 
x 

ilość j.m. 

Zamówie

nie 

planowa

ne wg 

faktur 

cena 

jednostko

wa 

wartość 

netto (kol 

3 x kol. 4 x 

kol. 5) 

Stawka 

podatku 

Vat 

Kwota 

podatku Vat 

w zł 

Wartość 

brutto (kol. 

6 + kol. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Paliwo gazowe - wg taryfy  

zatwierdzonej przez Prezesa URE 
kWh        

Opłata - abonament za sprzedaż 

paliwa gazowego - wg taryfy  

zatwierdzonej przez Prezesa URE 

licznik x m-

c 
       

Opłata sieciowa zmienna kWh        

Opłata sieciowa stała  
licznik x m-

c 
       

      suma   
         

Podsumowanie Tabel z pkt 1 i 2) wraz ze zwiększeniem: 

  

1. Suma brutto  

2. Suma netto (wartość brutto/1,23)  

3. Zwiększenie zamówienia netto o 20% (wartość netto x 0,20)  

4. Zamówienie planowane wraz ze zwiększeniem netto (wartość netto + 

wartość zwiększenia netto): 
 

5. Zamówienie planowane wraz ze zwiększeniem brutto (zamówienie 

planowane  wraz ze zwiększeniem netto x 1,23): 
 

* dane zostaną przygotowane przez zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą 
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Maksymalna wartość umowy dla zamówienia planowanego ze zwiększeniem (pkt 5 

podsumowania) wynosi: ………….….zł (słownie:…………………). 

2. Łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, ulega 

zwiększeniu w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 5  ust. 13.  pkt 13.1. i ust. 

14. Umowy. Zmiana wysokości łącznej maksymalnej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 

w sytuacji o której mowa w zdaniu poprzednim, następuje automatycznie i nie stanowi 

zmiany umowy. 

§ 4  OBOWIĄZKI WYKONAWCY:  

1. 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.  

 

2. Łącznie z zawarciem niniejszej umowy Zamawiający udziela Wykonawcy stosownego 

pełnomocnictwa w zakresie wskazanym w ust.  1.  

 

3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy:  

3.1. koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 

gazowymi, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  

3.2. jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, Wykonawca oświadcza, 

że ma zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD) 

właściwym dla siedziby Zamawiającego, obowiązującą w okresie trwania niniejszej 

umowy.  

 

4. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy Zamawiający powierza:  

4.1. Imię i nazwisko: ……………………tel.  …..........email: ………….. 

 

5. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją umowy sprawować będzie: 

5.1. Imię i nazwisko: ……………………tel.  …..........email: ………….. 

 

 § 5  ROZLICZENIE: 

1. Rozliczenia za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie 

bieżących wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego (danych przekazywanych przez 

operatora systemu dystrybucyjnego zwanego dalej „osd”), zgodnie z okresami  

rozliczeniowymi wynikającymi z bieżącej taryfy osd,   przy czym dla taryf z liczbą odczytów 

w roku 1 i 2 jest możliwe rozliczenie na podstawie szacunkowego (prognozowanego) 

zużycia – na wniosek Zamawiającego, złożony w dniu  zawarcia lub obowiązywania umowy 

na kompleksową dostawę gazu ziemnego z wyłonionym w niniejszym postępowaniu 

Wykonawcą. w takim przypadku  ostateczne rozlicznie za dany okres rozliczeniowy nastąpi 

na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej po uzyskaniu danych 

pomiarowych od OSD, która będzie uwzględniać ilość faktycznie pobranego przez Odbiorcę 
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paliwa gazowego. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie wykonawcy miesięcznych 

odczytów z licznika dla  grup taryfowych  z liczbą odczytów w roku 1 i 2. 

2. Wielkość zużycia gazu dla zamówienia wynosi 5 294 665 kWh dla obiektów wymienionych 

w załączniku nr 1A do SWZ. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało na 

podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego 

wykorzystania paliwa gazowego, bowiem nie można z góry ustalić ilości paliwa gazowego, 

które zostanie dostarczone Zamawiającemu. Ilość zamówienia nie stanowi ze strony 

Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości i w żadnym 

razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 

3. W toku realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub 

zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji 

zakupionego paliwa gazowego w zakresie:  dla zwiększenia do  20%, dla zmniejszenia do  

20% względem ilości (wartości) zamówienia określonego w ust. 2 powyżej (zamówienie 

planowane). Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio 

zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu niniejszej 

umowy. Zmiana ilości paliwa gazowego następuje automatycznie i nie wymaga 

oświadczenia strony. w ramach niniejszego prawa zamawiający może dodawać 

i odejmować PPG oraz dokonać zmian parametrów dystrybucji gazu, w takim przypadku 

zamawiający złoży wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania 

z powyższego prawa w określonym przez niego zakresie. Zmiany grupy taryfowej, zgodnie 

z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki  nie wymagają złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli. w przypadku 

nieskorzystania przez zamawiającego z prawa do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości 

zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego 

w zakresie: dla zwiększenia do 20%, dla zmniejszenia do 20% względem ilości  zamówienia 

planowanego wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.  

 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia 

wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym 

faktury lub łącznie faktury i korekty do niej (w tym wypadku terminem zapłaty dla faktury 

i jej korekty jest termin wskazany w fakturze korygującej) na rachunek bankowy (w tym 

rachunek techniczny) Wykonawcy wskazany w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od  towarów i usług tzw. „Białej Liście Podatników VAT”, 

pod rygorem odmowy zapłaty. Wykonawca nie będzie rościć praw do odsetek od 

nieterminowej zapłaty należności w przypadku zwrotu przez bank środków z tytułu 

nieposiadania rachunku VAT lub trudności z weryfikacją na Białej Liście Podatników VAT. 

 

5. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.  
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7. Faktury wystawiane winny być zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku nr 1A do SWZ na 

odpowiedniego Nabywcę i Odbiorcę, w przypadku Odbiorcy innego niż Nabywca faktury 

winny być dostarczane na adres korespondencyjny Odbiorcy. Faktury winny zawierać 

rozliczenia PPG według Odbiorców – jeżeli dotyczy. 

 

8. Odbiorca będzie płatnikiem faktur, kar i odsetek wynikających z umowy, analogicznie 

wszelkie kary, odszkodowania i odsetki należne wypłacane będą Odbiorcy.  

 

9. Wykonawca może przesłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl (dalej jako: „PEF“) zgodnie 

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

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

prywatnym (dalej jako: „ustawa o fakturowaniu“). 

 

10. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać 

elementy, o których  mowa w art. 6 ustawy o fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub 

załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy. 

Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na adres Zamawiającego na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania.  

 

11. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, 

o których mowa w ust. 10 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób 

umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

 

12. Przy dokonywaniu płatności realizowanych na podstawie Umowy Strony zobowiązują się 

stosować model podzielonej płatności.  

 

13. Ceny za paliwo gazowe i stawki opłaty abonamentowej zostaną ustalone na okres ważności 

umowy dla całego zakresu zamówienia wraz z uwzględnieniem zmian opisanych w § 1 ust. 

3  (zamówienie planowane wraz ze zwiększeniem) z zastrzeżeniem, że: 

13.1. dla podmiotów uprawnionych na podstawie art. 62b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. Prawo energetyczne, cena paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej może 

ulec zmianie w przypadku zatwierdzenia nowej Taryfy sprzedaży przez Prezesa URE, 

ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego 

(podatek akcyzowy dotyczy ceny jednostkowej za paliwo gazowe). Stosowanie cen 

taryfowych dla podmiotów uprawnionych odbywa się na podstawie przepisów 

Ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, 

13.2. cena jednostkowa paliwa gazowego oraz opłata abonamentowa ulegnie obniżeniu w 

przypadku zmienionych przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej 

Umowy, w szczególności w zakresie interwencji publicznej państwa.  

http://www.efaktura.gov.pl/
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 - zmiany następują automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów,  

zmiany Taryfy sprzedaży zatwierdzonej przez Prezesa URE.  Zmiany nie wymagają 

sporządzenia aneksu. 

 

14. Stawki opłat sieciowych gazu ziemnego podane w ofercie będą obowiązywały przez okres 

realizacji umowy. Stawki opłat sieciowych mogą ulec zmianie w przypadku, gdy Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzi nowe Taryfy OSD oraz w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiany następują automatycznie z dniem 

wejścia w życie zmienionych przepisów oraz zmiany Taryfy OSD. Zmiany nie wymagają 

sporządzenia aneksu. 

 

§ 6  KARY UMOWNE 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 

1.1. za odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie przez Stronę niniejszej Umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wygaśnięcie Umowy w sytuacji opisanej 

§ 8 ust. 3 Umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,  bez zwiększenia o  20%, 

o którym mowa w § 3 Umowy. 

 

3. W razie zaistnienia przesłanek do naliczenia kary umownej, kara zostanie zapłacona 

w terminie 14 dni od daty dostarczenia żądania zapłaty (wezwania do zapłaty) wraz z notą 

obciążeniową. 

 

4. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 2, kary określone w Umowie 

będą przez Zamawiającego potrącone w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającego z niniejszej Umowy, gdy zajdą okoliczności przewidziane w ust. 1 powyżej, na 

co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem postanowień art. 15 r¹ ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody, w tym 

utraconych korzyści, przy czym za szkodę powstałą po stronie Zamawiającego uważa się 

w szczególności różnicę w poniesionych przez Zamawiającego kosztach zakupu paliwa 

gazowego od nowego sprzedawcy gazu wyłonionego w nowej procedurze (postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego), w stosunku do kosztów, jakie powinny były zostać 

poniesione przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy, gdyby Wykonawca 

prawidłowo wykonał/realizował Umowę. Dotyczy to całego okresu realizacji sprzedaży 

paliwa gazowego  przez innego sprzedawcę wyłonionego w nowym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, z tym, że nie dłużej niż do dnia wskazanego w § 2 ust. 

1. 
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6. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi 

Odbiorców, Odbiorcom przysługują  bonifikaty w wysokości i na zasadach określonych 

w obowiązujących cennikach lub innych dokumentach sprzedawcy. 

 

7. W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca może 

żądać od Odbiorcy zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki, naliczanych od 

wartości faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

 

8. Wyłącza się winę Stron w zakresie m.in. odpowiedzialności OSD oraz siły wyższej (def. siły 

wyższej: siła wyższa to zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze 

o charakterze zewnętrznym w stosunku do człowieka, zdarzenie niemożliwe (lub prawie 

niemożliwe) do przewidzenia, zdarzenie, którego skutkom nie można zapobiec, 

w szczególności  działania sił przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany), 

zaburzenia życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk), akty 

władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią 

niemożliwym wykonanie danego zobowiązania). 

 

9. Odstąpienie od umowy nie zwalnia z obowiązku zapłaty kary umownej. 

 

10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 5% wynagrodzenia brutto,  bez 

zwiększenia o  20%. 

 

§ 7  ZMIANY DO UMOWY  

1. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza 

wprowadzenie zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie: 

1.1. zmiany przepisów prawa energetycznego lub innych obowiązujących w sprzedaży, 

obrocie i dystrybucji paliwa gazowego, mających zastosowanie do umowy i nie 

mających wpływu na wartość umowy,  

1.2. zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - zmiany te mogą spowodować 

zmianę ilości PPG,  grupy taryfowej, ilości paliwa gazowego wartości zawartej Umowy 

lub danych nabywcy, odbiorcy, płatnika. Zmiana nie może przekroczyć 50% 

wynagrodzenia  umowy bez zwiększenia, o którym mowa w § 3 Umowy, 

1.3. zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 

Umowy, przy czym przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie o charakterze 

przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym w stosunku 

do człowieka, zdarzenie niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, 

zdarzenie, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności działania sił 

przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany), zaburzenia życia zbiorowego 

(działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk, epidemie), akty władzy 

państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które  czynią 

niemożliwym wykonanie danego zobowiązania) – zmiany te mogą spowodować 

zmiany te mogą spowodować zmianę ilości PPG,  grupy taryfowej, ilości paliwa 
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gazowego  lub wartości zawartej Umowy. Zmiana nie może przekroczyć 50% 

wynagrodzenia  umowy bez zwiększenia, o którym mowa w § 3 Umowy, 

1.4. zmiany sposobu  wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany regulacji 

prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po 

zawarciu Umowy, wywołujących  niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji 

Umowy, w tym regulacji prawnych, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości PPG,  grupy taryfowej, 

ilości paliwa gazowego lub wartości zawartej Umowy. Zmiana nie może przekroczyć 

50% wynagrodzenia  umowy bez zwiększenia, o którym mowa w § 3 Umowy, 

- suma zmian opisanych w pkt 1-2.-1.4 nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia  

wartości umowy bez zwiększenia, 

1.5. Zamawiający dopuszcza zmiany  umowy  bez  przeprowadzenia  nowego 

postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż 

progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie 

powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

 

2. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w 

Umowie dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 

2.1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - o wartość 

wynikającą z tych zmian na zasadach opisanych w umowie , 

2.2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne - o wartość wynikającą z tych zmian na zasadach opisanych w 

umowie, 

2.3. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach 

kapitałowych - o wartość wynikającą z tych zmian na zasadach opisanych w 

umowie, 

          - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2.1 Wykonawca składa do 

Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę Umowy o udzielenie zamówienia publicznego 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 

zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać i udowodnić 

związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a 
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wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokością minimalnej 

stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie 

te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 

związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia 

wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazaną i udowodnioną przez Wykonawcę wartość 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2.2 Wykonawca składa 

pisemny wniosek do Zamawiającego o zmianę Umowy o zamówienie publiczne w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać i udowodnić związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 2.2, 

na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, 

o których mowa w ust. 2 pkt 2.2.Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazaną 

i udowodnioną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką 

będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2.3 Wykonawca (podmiot 

zatrudniający) składa pisemny wniosek do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji 

dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

Zamawiający  uwzględnia  odpowiednią  zmianę  wynagrodzenia,  o której  mowa  powyżej,  

obejmującą  sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia 

publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające 

uczestniczące w wykonaniu zamówienia publicznego, w zakresie obciążającym podmiot 

zatrudniający. Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia 

dodatkowych dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających wzrost kosztów 

związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego. Wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wykazaną i udowodnioną przez Wykonawcę wartość 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany zasad wynagrodzenia 
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pracownika w zakresie przyjęcia zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych dla pracowników bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie.  

 

6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1-2.3, na koszty 

wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

Umowy przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

złożenia wniosków, o których mowa w ust. 3-5 oceni, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

 

7. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko za zgodą obu jej Stron wyrażoną na piśmie, 

w formie aneksu do Umowy, sporządzonego przez Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

 

8. Za mawiający dopuszcza zmiany w umowie określone jako nieistotne:    

8.1. zmiany miejsca realizacji umowy pod warunkiem, że nowa lokalizacja będzie spełniała 

wymagania określone w SWZ,  

8.2. zmiany danych teleadresowych stron umowy lub innych danych zawartych 

w rejestrach publicznych. 

 

9. zmianach danych określonych w  ust. 8 pkt 8.1.-8.2. powyżej Strony (Odbiorca/Wykonawca) 

będą się informować niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej. 

 

§ 8 ROZWIĄZANIE, WYGAŚNIĘCIE  i ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1-2 Pzp Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

1.1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu; 

1.2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 ustawy Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej. 

 

2. Zamawiającemu przysługuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym Zamawiający złożył 
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oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w szczególności gdy: 

2.1. wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową 

inny niż w ust. 3 poniżej, 

2.2. doszło do zajęcia majątku lub wierzytelności Wykonawcy w postępowaniu 

egzekucyjnym. 

 

3. Umowa  obowiązująca wygasa: 

3.1. z pierwszym dniem, w którym została wstrzymana przez OSD realizacja generalnej 

umowy dystrybucyjnej  (dalej zwanej „GUD”, „GUD-k”) Wykonawcy z uwagi na brak 

podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe Sprzedawcy,  

3.2. z pierwszym dniem rozpoczęcia świadczenia sprzedaży rezerwowej w sytuacji, gdy 

Wykonawca przed datą zakończenia realizacji Umowy tj. przed dniem 31.12.2023 r. 

utraci uprawnienia, koncesję, GUD/GUD-k lub zezwolenia niezbędne do wykonania 

Przedmiotu Umowy,  

3.3. z pierwszym dniem rozpoczęcia świadczenia sprzedaży rezerwowej w przypadku, gdy 

Wykonawca z innych przyczyn, niż określone w pkt 3.1.-3.2., zaprzestał świadczenia 

sprzedaży gazu ziemnego. 

 

4. Wykonawcy przysługuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym Wykonawca złożył 

oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą 

za pobrany gaz o 30 dni od upływu terminu płatności, prawidłowej pod względem 

formalnym i merytorycznym, faktury lub łącznie faktury i korekty do niej, mimo 

uprzedniego, bezskutecznego wezwania i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu, 

nie krótszego niż 7 dni, do zmiany sposobu wykonania Umowy. 

 

5. W przypadku odstąpienia,  wypowiedzenia, wygaśnięcia Umowy, w sytuacjach opisanych 

w ust. 1-4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy, do dnia odstąpienia,  wypowiedzenia, wygaśnięcia Umowy. 

 

6. Oświadczenie o odstąpieniu, wypowiedzeniu umowy musi mieć formę pisemną pod 

rygorem nieważności. 

 

7. Odstąpienie, wypowiedzenie Umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami Umowy 

z momentem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu, wypowiedzeniu 

Umowy. 

 

8. Umowa została zawarta na czas oznaczony i nie  wymaga wypowiedzenia. 

 

§ 9  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wykonawca oświadcza, iż  wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, 

w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa  odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw 
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lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie 

Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, 

dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz 

usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności 

danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako „RODO”) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz w związku z realizacją 

Umowy. 

 

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne będzie powierzenie Wykonawcy 

przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się zawrzeć 

umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami artykułu 28 

RODO. Uchylanie się Wykonawcy od zawarcia tej umowy, uznaje się za zawinioną przerwę 

w realizacji Umowy. 

 

4. W przypadku rozbieżności zapisów umownych w stosunku do zapisów w SWZ,  nadrzędne 

będą zapisy w SWZ oraz oferty. 

 

5. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, chyba że sprawy sporne wynikające 
z Umowy będą należeć do kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
 

 

  

 

 

 


