DAG/PN/26/20
Załącznik nr 4
UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTACZANIA PALIWA GAZOWEGO
NR
wzór
zawarta w dniu ………………. r. w Jarosławiu pomiędzy:
Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
Regon 650894385, NIP 792 17 94 406,
reprezentowaną przez: ………….………………………………………………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”, lub „Odbiorcą”,
a
....................................................................................................................................................
Regon .................................................................. NIP...............................................................
reprezentowanym przez: ………................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Sprzedawcą
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”,
Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2019, poz. 1843 ze zm.; dalej jako: „Prawo zamówień publicznych” lub „Pzp”) w trybie przetargu
nieograniczonego
o
wartości
szacunkowej
nie
przekraczającej
kwoty
określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
Nr postępowania DAG/PN/26/20.
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków i zasad wykonania kompleksowej dostawy
Paliwa Gazowego przy ciśnieniu do 0,5 MPa, obejmującą sprzedaż gazu oraz usługę dystrybucji
gazu dla potrzeb PWSTE w Jarosławiu.
2. Miejscami dostaw oraz dystrybucji Paliwa Gazowego oraz przeniesienia na Odbiorcę własności
dostarczanego Paliwa Gazowego, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie z dnia ............... 2020
r. złożonej przez Sprzedawcę w przetargu nieograniczonym są Obiekty Odbiorcy wyszczególnione
w zał. nr 3 do umowy.
3. Przez dostawę Strony rozumieją realizowaną przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy sprzedaż Paliwa
Gazowego oraz świadczenie usług dystrybucji przez właściwego OSD.
4. Strony zgodnie przyjmują, że dostawa Paliwa Gazowego będzie odbywać się na
warunkach określonych przepisami Prawa energetycznego oraz wydanych na jego podstawie
przepisów wykonawczych, przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
2017, poz. 459 z p ó ź n . zm.) dalej jako: „Kodeks cywilny”, zasadami określonymi w koncesji
Sprzedawcy oraz na podstawie Taryfy, Taryfy OSD, niniejszej Umowy, IRiESD, IRiESP oraz
powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Umowy.
§2
Oświadczenia Stron
1. Sprzedawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję do wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie obrotu paliwem gazowym wydaną przez Prezesa Urzędu Energetyki na okres do dnia
...................... roku.
2. Sprzedawca nie będący OSD oświadcza, że posiada aktualną umowę z przedsiębiorstwem
gazowniczym prowadzącym działalność w zakresie dystrybucji paliwa gazowego, na świadczenie
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usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się punkty odbioru paliwa w Obiektach
Odbiorcy.
Odbiorca oświadcza, że ma prawną i techniczną możliwość zawarcia Umowy i nie jest stroną
umów, które to prawo ograniczają, w tym w szczególności dysponuje Tytułem Prawnym
do korzystania z Obiektu, do którego na podstawie Umowy ma być dostarczane Paliwo Gazowe.
§3
Zasady dostawy Paliwa Gazowego
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Paliwa Gazowego z zachowaniem obowiązujących
standardów jakościowych, określonych w Taryfie, Prawie energetycznym oraz aktach wykonawczych
do tej ustawy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego § 17 pkt 3 i 4
Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji:
1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie o przyłączenie do
sieci, w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B;
2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń w
dostarczaniu paliw gazowych;
3) niezwłocznie przystępuje do likwidacji występujących w sieci gazowej awarii i usuwania
zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych;
4) powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia
dostarczania paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci gazowej;
5) powiadamia użytkowników systemu gazowego o terminach i czasie trwania planowanych przerw
w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów
radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w drodze
indywidualnych zawiadomień, przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego
środka telekomunikacji co najmniej na:
a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców
zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I,
b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla pozostałych
odbiorców,
Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o wystąpieniu sytuacji awaryjnej, która
może mieć wpływ na pracę urządzeń, instalacji Zamawiającego, a w szczególności
o przewidywanym czasie trwania i zakresie ograniczeń w dostawie/dystrybucji paliwa gazowego,
pod warunkiem otrzymania informacji o powyższym zdarzeniu od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego,
Wykonawca zobowiązuje się do dokonania w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas
obowiązującej umowy kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga – od wybranego Wykonawcy dołączenia do umowy aktualnej na dzień
podpisania umowy, taryfy cen i opłat zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Paliwa Gazowego oraz zapewnienia jego dystrybucji,
tj. świadczenia usługi dystrybucji Paliwa Gazowego przez OSD do punktów odbioru Paliwa
Gazowego wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, a Odbiorca do odbioru Paliwa Gazowego
oraz zapłaty należności z tego tytułu.
Odbiorca w chwili podpisania Umowy został zakwalifikowany w punktach poboru/Obiektach
Zamawiającego/ Paliwa Gazowego do Grupy Taryfowej Z a ł . n r … … . .
do Umowy.
W czasie trwania Umowy Odbiorca będzie kwalifikowany do właściwej Grupy Taryfowej z godnie
z zasadami określonymi w Taryfie oraz Taryfie OSD.
2

DAG/PN/26/20
8. Własność Paliwa Gazowego przechodzi
z gazomierza.

na Odbiorcę po dokonaniu pomiaru na wyjściu

§4
Wynagrodzenie
1. Rozliczenia za dostarczone Paliwo Gazowe odbywać się będą na podstawie rzeczywistych odczytów
wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego (gazomierza), zgodnie z zasadami określonymi
w Taryfie i Taryfie OSD w Okresach Rozliczeniowych ustalonych w taryfie OSD.
2. W trakcie Umowy Odbiorca będzie rozliczany na podstawie stawek za Paliwo Gazowe i opłat
abonamentowych i wynoszą:
Grupa
taryfo
wa

Cena za Paliwo
Gazowe
za kWh
(netto)

Opłata
abonamen
towa za
m-c
(netto)

Opłata
sieciowa
stała za
m-c
(netto)

Opłata sieciowa
zmienna za
kWh (netto)

Akcyza

Wartość umowy ogółem ………… zł brutto (słownie brutto: ……………………..)
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
Odbiorca nie wyraża zgody na otrzymywanie, w tym udostępnianie mu Dokumentów Finansowych przez
Sprzedawcę drogą elektroniczną.
3. Należności z tytułu wystawionych Dokumentów Finansowych będą regulowane przez Odbiorcę
przelewem na rachunek bankowy wskazany każdorazowo na fakturze lub w innym dokumencie
rozliczeniowym, w terminie 21 dni od daty wystawienia tego dokumentu, pod warunkiem wpływu
faktury do Odbiorcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed terminem płatności.
4. Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5. W przypadku nieterminowej płatności za wykonanie przedmiotu Umowy Sprzedawca może żądać
od Odbiorcy zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie za każdy dzień zwłoki.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury VAT zbiorczej.
7. Płatnikiem należności za dostawę Paliwa Gazowego jest:
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
Regon 650894385, NIP 792 17 94 406
8. Do każdej faktury VAT Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości Paliwa Gazowego pobranej na
poszczególnych punktach poboru /obiektach/ Zamawiającego wymienionych w Załączniku nr … do umowy
oraz wysokości należności z tego tytułu, na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo rozliczeniowych.
§5
Zmiana sprzedawcy
1. Odbiorca oświadcza, że posiada obowiązującą umowę kompleksową dostarczania Paliwa
Gazowego, która dotyczy dostaw Paliwa Gazowego do punktu poboru, o którym mowa w § 1
ust. 1 Umowy. Sprzedawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy
zgodnie z przepisami Prawa energetycznego i IRiESD, w tym do wypowiedzenia dotychczas
obowiązującej Odbiorcę umowy kompleksowej oraz do poinformowania właściwego OSD
o zawarciu Umowy w terminach wynikających z IRiESD i Prawa energetycznego.
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2. Odbiorca przekaże Sprzedawcy wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do zgłoszenia przez
Sprzedawcę Umowy do OSD i przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy w zakresie
niezbędnym do rozpoczęcia dostaw lub realizacji procesu zmiany sprzedawcy i udzieli Sprzedawcy
stosowanego pełnomocnictwa do realizacji tego procesu.
3. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za terminową realizację działań, o których mowa w ust. 1
i 2 powyżej, pozwalającą na rozpoczęcie Okresu Dostarczania Paliwa Gazowego zgodnie z § 6
ust. 1-2 Umowy, w tym także na zasadach wynikających z Rozdziału 2 OWU.
§6
Czas obowiązywania i warunki rozwiązania
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i będzie realizowana po zakończeniu procesu zmiany
sprzedawcy nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
2. Dostawy Paliwa Gazowego (Okres Dostarczania Paliwa Gazowego) rozpoczną się nie wcześniej
niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia danego punktu poboru do sieci OSD oraz
nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji przez OSD.
3. Wykonawca zapewni kompleksową dostawę zamówionego gazu ziemnego przez cały czas
obowiązywania umowy sprzedaży, w sposób ciągły i niezakłócony do wszystkich punktów
poboru wskazanych przez zamawiającego jednocześnie z zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu gazowego (Dz.U. 2014, poz. 1059 ze zm.)
§7
Zakaz przenoszenia praw
Odbiorca nie może, bez uprzedniej wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgody
Sprzedawcy, przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy.
§8
Przetwarzanie danych osobowych
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie. W celu realizacji
Umowy dane te są udostępniane OSD oraz podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi
w zakresie dochodzenia przez Sprzedawcę należności oraz wystawiania i dostarczania
korespondencji związanej z realizacją Umowy (w tym faktur VAT). Odbiorca ma prawo dostępu
do treści swoich danych oraz do ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. 2016, poz. 911 z późn. zm.).
2. Podanie przez Odbiorcę danych w celu ich przetwarzania w zakresie, o którym mowa w ust. 1
powyżej jest dobrowolne jednak konieczne w celu wykonywania Umowy.
§9
Kary umowne
1. Odbiorcy przysługują upusty i bonifikaty z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych Paliwa
Gazowego oraz niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców, w wysokości
określonej w Taryfie lub Taryfie OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE.
2. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Odbiorcy przysługuje
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z możliwością jego
potrącania z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy.
§ 10
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:
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1) zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych
w Umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach,
zmiany osób reprezentujących Strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych
zmianach,
2) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np.:
a. ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług ( VAT)
dotyczącej przedmiotu umowy,
b. 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 czy podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano.
3) 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,
4) zmiany grupy taryfowej PPG, jeżeli PPG zostanie zakwalifikowany do innej grupy taryfowej
zgodnie z zasadami opisanymi w Taryfie OSD,
5) 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.
6) zmniejszenia lub zwiększenia PPG, zmiany stanu prawnego PPG (przekazania, sprzedaży,
wynajmu obiektu innemu właścicielowi), zamknięcia lub likwidacji PPG, zaistnienia przeszkód
formalnych i prawnych uniemożlwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy)
w tym zaistnienia przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas obowiązujących
umów,
7) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego do poszczególnych PPG, jeżeli zmiana
ta wynika z okoliczności niezależnych od Stron, w szczególności z przedłużającej się procedury
zmiany sprzedawcy lub przedłużającego się procesu rozwiązania dotychczasowych umów
kompleksowych,
8) cena jednostkowa netto tj. cena bez podatku VAT określona w § 4 ust 2 będzie podlegała
zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu ziemnego podatkiem
akcyzowym (w przypadku, gdy odbiorca jest płatnikiem podatku akcyzowego),
9) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,
10) zmiany podwykonawców, którzy zostali wskazani w ofercie Wykonawcy,
11) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ
na realizację Umowy.
3.
Warunki dokonywania zamian postanowień Umowy:
1) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
2) uzasadnienie zmiany prawidłowa realizacja przedmiotu Umowy,
3) forma pisemna pod warunkiem nieważności w formie aneksu do Umowy.
§ 11
Rozwiązanie umowy
1. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze stron
z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszania
postanowień Umowy lub istotnych postanowień IRIESD przez drugą stronę, pomimo uprzedniego
wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym terminie.
2. W razie utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do któregokolwiek z miejsc odbioru, do których
dostarczane jest paliwo gazowe przez Wykonawcę, Odbiorca może rozwiązać niniejszą Umowę
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w trybie natychmiastowym jedynie w części dotyczącej dostarczania i sprzedaży paliwa gazowego
do miejsca odbioru, w odniesieniu do którego Odbiorca utracił tytuł prawny, zaś w pozostałym
zakresie Umowa będzie nadal wiązać strony. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Odbiorca
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności
§ 12
Postanowienia końcowe
Terminy pisane wielką literą, zdefiniowane w OWU zachowują takie samo znaczenie w Umowie,
o ile Strony nie zdefiniowały ich w odmienny sposób.
Wszelkie oświadczenia woli oraz zawiadomienia składane przez Strony w związku z wykonywaniem
Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony są zobowiązane informować się nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia woli
oraz zawiadomienia wysyłane na ostatnio podany adres Strony uznawane będą za skuteczne i złożone
Stronie.
W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a OWU zastosowanie będą
miały postanowienia niniejszej Umowy.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy wskazane w § 1
ust. 5 Umowy , ustawy Prawo energetyczne, Kodeks Cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz wydane na ich podstawie akty wykonawcze.
Ewentualne kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać w drodze
negocjacji. W przypadku, gdy negocjacje nie przyniosą oczekiwanego rozwiązania, sprawy sporne
wynikłe z Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy. Za brak
oczekiwanego rozwiązania Strony uznają również nieprzystąpienie drugiej Strony do negocjacji
w terminie 14 dni od jej wezwania.
Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
1) Formularz ofertowy,
2) Formularz cenowy,
3) Wykaz obiektów i punktów poboru,
4) Oświadczenie Zamawiającego o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania
podatku akcyzowego
Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał dokumenty, o których mowa w ust.
7 powyżej i zapoznał się z ich treścią.
Przedstawicielami Stron upoważnionymi do bieżących kontaktów w sprawach związanych
w wykonywaniem umowy będą:
 ze strony Wykonawcy…………………………………tel. …………………………….
 ze strony Zamawiającego…….. …………………….. tel. …………………………….
Umowę sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Odbiorca:

Sprzedawca:
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