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Załącznik nr 3 do ogłoszenia 
0800-OP.2300.2.47.2021 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - UMOWA NR …./OP/2021  
 
1. Wykonawca dostarczał będzie paliwo gazowe o cieple spalania oraz parametrach jakościowych 

określonych w taryfie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami określonymi w umowie 
kompleksowej. 
 

2. Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy do 30 września 2022 r. 
 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na obrót gazem ziemnym wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki (numer koncesji:…). 
 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną zawartą stosowną umowę z lokalnym Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) tj. z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na okres nie krótszy niż 
termin realizacji przedmiotu umowy, umożliwiającą sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego do 
instalacji znajdującej się w obiekcie Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej ww. 
lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub aktualną koncesję na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki (numer koncesji:…). 
 

5. Sprzedaż gazu ziemnego oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji będzie odbywać się  
na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
i przepisów wykonawczych do ustawy, przepisami Kodeksu Cywilnego, zasadami określonymi  
w koncesji, postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z Ofertą 
Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz zgodnie z Taryfą Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu dla 
odpowiedniej grupy taryfowej. 
 

6. Umowa wchodzi w życie po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zawarcia i wejściu w życie 
umowy dystrybucyjnej w zakresie punktu poboru gazu. 

7. Wykonawca zapewnia wznowienie dostarczania paliwa gazowego bezzwłocznie po ustaniu przyczyn 
uzasadniających przerwanie jego dostarczania. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących 
dostarczania paliwa gazowego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego rozpatrzenia wniosków i reklamacji Zamawiającego  
i udzielenia odpowiedzi. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania korekty rozliczeń z Zamawiającym, na zasadach 
określonych w taryfie, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zainstalowaniu lub działaniu 
układu pomiarowego albo w razie przyjęcia do rozliczeń błędnych odczytów wskazań układu 
pomiarowego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania na żądanie Odbiorcy informacji dotyczących 
rozliczeń oraz taryfy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o nadanym przez Operatora Systemu 
Dystrybucji numerze identyfikacyjnym punktu wyjścia Zamawiającego poprzez umieszczenie tej 
informacji na fakturach lub innych dokumentach, na podstawie których następują płatności z tytułu 
realizacji umowy kompleksowej. 

13. Zamawiający będzie rozliczany za dystrybucję paliwa gazowego do jego obiektu na podstawie 
aktualnie obowiązującej taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
Rozliczenia będą odbywały się zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD 
jednorazowo po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego na podstawie faktycznego zużycia 
paliwa gazowego (bez faktur wstępnych).  

14. Należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego będą regulowane przez Zamawiającego na 
podstawie faktur lub innych dokumentów wystawianych przez Wykonawcęi dostarczonych 
Zamawiającemu w wersji papierowej. 
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15. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania pozyskanych w trakcie realizacji niniejszej 
umowy informacji w celach innych niż określone w niniejszej umowie. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1) oraz przepisów krajowych dotyczących 
ochrony danych osobowych. 

17. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego lub 
działalności przez niego prowadzonej, które znajdują się w posiadaniu Wykonawcy w związku  
z realizacją niniejszej umowy. Jednakże, postanowienie to nie odnosi się do informacji, które są 
powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej samodzielnie przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ujawnienie w związku z realizacją niniejszej umowy 
lub wykorzystanie w jakikolwiek sposób zebranych informacji, objętych szczególną ochroną,  
a w szczególności, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 
niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.). 

19. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez 
wyznaczenia terminu dodatkowego w ciągu 21 dni od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej 
skorzystanie z prawa odstąpienia. 

20. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia 
brutto za realizację zamówienia określonego w ofercie. 

21. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty: 

a) w przypadku wprowadzenia do stosowania nowych Taryf (opłat) za świadczenie usług 
dystrybucji dla lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zatwierdzonych Decyzją 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Zamawiający przyjmie zmianę cen jednostkowych netto 
opłat sieciowych stałych i zmiennych w okresie obowiązywania umowy; 

b) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, akcyzy, Zamawiający przyjmuje 
możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie 
podatku VAT, akcyzy; 

c) w przypadku zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały 
wpływ na realizację umowy; 

d) w przypadku konieczności zmiany mocy umownych, grupy taryfowej lub parametrów 
dotyczących paliwa gazowego za zgodą operatora systemu dystrybucyjnego. 

 

 

 


