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                                                                                                                                 Zaktualizowany załącznik Nr 3 do SWZ 
DZP 2374/13/2022     

 
 

Istotne postanowienia umowy 
 

 
Umowa zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie  publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie  z ustawą z dnia 11 września  2019 r. – Prawo zamówień publicznych pod nazwą: 
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. 
Jana Pawła II” 
 
 
1) Przedmiotem umowy będzie dystrybucja i sprzedaż paliwa gazowego (umowa kompleksowa) do miejsca i na 

warunkach wskazanych i określonych w SWZ. 
2) Stronami umowy  kompleksowej są Zamawiający i Wykonawca. 
3) Wykonawca dla realizacji umowy kompleksowej przedstawi wraz z projektem umowy treść pełnomocnictwa 

udzielonego Wykonawcy  w zakresie reprezentacji Zamawiającego u Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla 
zrealizowania zadania. 

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

5) Rozliczenia między stronami będą się odbywać wg cen i stawek opłat zawartych w ofercie. Ceny jednostkowe 
podane przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualną Taryfą WYKONAWCY (Sprzedawcy) oraz aktualną 
Taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i mogą ulec zmianie w trakcie trwania 
umowy. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę cen i stawek opłat za dostawę paliwa gazowego tylko  i 
wyłącznie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT, lub zmiany stawek podatku akcyzowego na 
podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian oraz zmian 
obniżających cenę. W/w zmiany wchodzą w życie zgodnie z przepisami je wprowadzającymi. 

 Do rozliczeń z tytułu Umowy kompleksowej mają zastosowanie ceny, stawki opłat i zasady ich stosowania 
zawarte w Taryfie OSD, przewidziane dla grup taryfowych:  W.6.1. i  W.3.6  oraz stawki opłat usługi 
kompleksowej i warunki ich stosowania wynikające z taryfy OSD, określonej w Umowie. 

6) Zamawiający dopuszcza zmianę cen składników usługi dystrybucyjnej tylko i wyłącznie na skutek zmiany 
taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

7) Cena w ofercie musi zawierać: 
a) Koszt wynikający z ustawy o efektywności energetycznej (biały certyfikat), 
b) Koszty związane z magazynowaniem gazu. 

8) Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. Rozpoczęcie 
przez Wykonawcę kompleksowej dostawy gazu stanowiącej przedmiot zamówienia nie może nastąpić 
wcześniej, niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany Sprzedawcy u Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego i wejściu w życie umowy.  

9) Zamawiający może odstąpić od umowy 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. 

10) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa gazowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 
– Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1385 z późn. zm.) oraz zgodnie z 
obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych do ustawy. 

11) Za niedotrzymanie standardów i parametrów jakościowych w dostarczanym paliwie gazowym, 
Zamawiającemu przysługuje upust i bonifikata w wysokości i na warunkach określonych w Taryfie 
Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

12) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych procedur, 
jakie nakładają na Zamawiającego w tym zakresie obowiązujące przepisy. Wykonanie tego obowiązku nastąpi 
przed rozpoczęciem realizacji umowy, po jej podpisaniu.  

13) Rozliczenie zobowiązania wynikającego z tytułu zarówno sprzedaży paliwa gazowego, jak i z tytułu dystrybucji 
paliwa gazowego (z właściwym OSD) odbywać się będzie według odrębnych  układów pomiarowo – 
rozliczeniowych  zainstalowanych u Zamawiającego. 

14) Ilość nabytego paliwa gazowego będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia przez Zamawiającego. 
15) Okres rozliczeniowy zgodny jest z okresami rozliczeniowymi stosowanymi w OSD. 
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16) Należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego będą regulowane przez Zamawiającego na podstawie 
faktur według faktycznego zużycia  w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT do Zamawiającego. 

17) Umowa winna zawierać obowiązek comiesięcznego przekazywania przez Wykonawcę informacji o 
parametrach dostarczanego gazu, obowiązek ciągłości dostarczania gazu oraz zapewnienia parametrów 
jakościowych. 

18) Rozliczenie za grudzień 2023r.  winno nastąpić na podstawie faktury  wystawionej najpóźniej do 3 dnia 
stycznia 2024 r., w związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o wsparcie z systemu premii 
gwarantowanej dla energii wytworzonej w jednostce kogeneracji.  

19) Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bilansowania handlowego w 
zakresie sprzedaży paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego. Bilansowanie rozumiane jest jako pokrycie 
strat wynikających z różnicy zużycia gazu prognozowanego w stosunku do rzeczywistego w danym okresie 
rozliczeniowym. Tym samym Wykonawca pełni funkcję Operatora Handlowego i Podmiotu odpowiedzialnego 
za Bilansowanie Handlowe.  

20) Do wzajemnego współdziałania w wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne imiennie. 
21) Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
22) Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich. 
23) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone przez Wykonawcę na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  
24) Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
25) W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców, Wykonawca 

ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności przez nich wykonane. 
26) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
27) Spory, jakie mogą wyniknąć z Umowy kompleksowej, podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy sąd 

powszechny. 
28) W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową, znajdują zastosowanie przepisy ustawy   z dnia 11 września  

2019 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa energetycznego wraz z obowiązującymi 
rozporządzeniami oraz ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  w transakcjach handlowych  i 
inne ogólnie obowiązujące.  

29) W ramach obowiązującej umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania paliwa gazowego; 
2) udzielania Zamawiającemu informacji o przewidywanym terminie wznowienia i dostarczania paliwa 

gazowego, przerwanego z powodu awarii sieci; 
3) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz stosowania taryf; 
4) rozpatrzenia wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń oraz udzielania odpowiedzi                         

w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji. 
5) Wykonawca zobowiązuje się pisemnie powiadomić Zamawiającego o planowanych przerwach w dostawie 

paliwa gazowego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, pod warunkiem otrzymania informacji od 
OSD. 

30) W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia paliwa gazowego objętego 
przedmiotem zamówienia. Z tego powodu  Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia paliwa 
gazowego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia paliwa 
gazowego może ulec zmianie,  tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen 
jednostkowych. Tym samym opisane w SWZ prognozowane zużycie paliwa gazowego nie stanowi dla 
Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej wysokości. 
 

31) Opóźnienie zgłoszenia umowy do OSD: 
1. W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia w zgłoszeniu umowy do OSD, skutkującego opóźnieniem w 

rozpoczęciu realizacji umowy i sprzedażą gazu na rzecz Zamawiającego przez Sprzedawcę Rezerwowego, 
Wykonawca pokryje różnicę pomiędzy kosztem pobranego gazu liczonym według ceny zatwierdzonej przez 
URE dla Sprzedawcy Rezerwowego, a kosztem gazu liczonego według ceny określonej w formularzu cenowym 
oferty. Na koszt gazu składa się należność za pobrany gaz i naliczona opłata abonamentowa. Dotyczy to 
wszystkich PPE ujętych w SWZ i całego okresu sprzedaży Zamawiającemu gazu przez Sprzedawcę 
Rezerwowego, do chwili przejęcia sprzedaży przez Wykonawcę. 

2. Różnica w koszcie pobranego gazu i opłaty abonamentowej będzie obliczona osobno dla każdego PPE i 
zgodnie z jego grupą taryfową i nie będzie uwzględniać opłat wynikających z usługi dystrybucji gazu. 

3. Na podstawie każdej faktury wystawionej Zamawiającemu przez Sprzedawcę Rezerwowego, Zamawiający 
dokona wyliczenia różnicy kosztów, o których mowa w pkt 31, ppkt. 1 niniejszych postanowień i wystawi 
Wykonawcy notę obciążeniową w wysokości równej różnicy kwot netto, pomiędzy fakturą wystawioną przez 
Sprzedawcę Rezerwowego, a kwoty jaka byłaby należna przy uwzględnieniu ceny i opłaty handlowej. 
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4. Nota obciążeniowa wystawiona przez Zamawiającego, o której mowa w pkt.31 ppkt. 3 będzie płatna w 
terminie 30 dni od dnia wystawienia, a w przypadku opóźnienia płatności Zamawiającemu będą przysługiwać 
odsetki ustawowe za opóźnienie. 
 

 
 

32.   Kary umowne:  
1)    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania lub odstąpienia  od   Umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca   oraz  za odstąpienie od 
umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 5% szacunkowej 
wartości umowy określonej w  umowie  

2)     Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 5% szacunkowej 
wartości umowy brutto, określonej w umowie.  

3)     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu jednorazową karę umowną w wysokości 1 000,00 zł w przypadku 
opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przedmiotu zamówienia dla grupy taryfowej : W.6.1. w  terminie 
określonym  w umowie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4) W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przedmiotu zamówienia lub braku gazu ziemnego  
spowodowanego awarią lub planowanym wyłączeniem, które spowodują szkodę Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia. Powyższe nie dotyczy sytuacji spowodowanych 
wystąpieniem siły wyższej.  

5) W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 i 3 Wykonawca wyraża zgodę na  potrącenie  
kary z wystawionej przez siebie faktury, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.  

6) Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktury w wysokości zgodnej  z 
obowiązującymi przepisami. 

7) W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Zamawiającemu  przysługuje 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

8) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić  strony nie może przekroczyć 20 % 
wartości umowy brutto. 

 
33.  Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów regulujących  ochronę danych 
osobowych; w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10  maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca  zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w okresie  
trwania umowy oraz po jej zakończeniu. 


