Załącznik nr 7 do SWZ – projekt umowy
UMOWA Nr …………….
zawarta w dniu ........... roku w Poznaniu, pomiędzy:
Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu, adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, wpisanym dnia 01.03.2001 r., do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS :0000001939, o nadanym
NIP: 7811621544, Regon: 000288863,
reprezentowanym samodzielnie przez: Dyrektora - dr n. med. Pawła Daszkiewicza
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:……………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
Preambuła
Wykonawca, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy
z dnia z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późń. zm.),
zawiera z Zamawiającym umowę o następującej treści:

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

§1
Przedmiot umowy i zakres ilościowy
Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa, obejmują sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego
wysokometanowego o symbolu E, do instalacji znajdującej się w obiektach Zamawiającego przy ul.
Szpitalnej 27/33, 60 – 572 Poznań.
Usługa dystrybucji paliwa gazowego do szpitala odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
należącej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca oświadcza, że posiada zawartą
stosowną umowę o świadczenie usług dystrybucji z OSD, z której wynika, że Wykonawca jest uprawniony
do zawarcia Umowy, umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego do instalacji znajdującej się w obiekcie
Zamawiającego, za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD.
Łączną szacunkowa ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania Umowy,
strony szacują (prognozują) w wysokości: 11 043 797 kWh.
Zamawiający oświadcza, że minimalny zakres umowy wynosi minimum 50% łącznej ilości paliwa
gazowego z zastrzeżeniem ust 5 .
Podana wielkość wolumenu paliwa gazowego określona w § 2 ust. 3 Umowy jest wartością szacowaną na
podstawie dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia
łącznego wolumenu paliwa gazowego, względem ilości określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego w ust. 4 nie będzie skutkowała dodatkowymi
kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego wg cen
określonych w umowie. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu drugim, spowoduje odpowiednie
zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić wobec Zamawiającego roszczeń finansowych z tego tytułu.
Zamówienie na paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach gazowych oraz zamówienie mocy umownej
określa załącznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność dostarczonego mu paliwa gazowego w granicach
własności sieci gazowej OSD, po dokonaniu pomiaru na wyjściu z układu pomiarowego (za układem
pomiarowym)

8. Szczegółowa charakterystyka gazowa obiektu Zamawiającego oraz szacunkowe zużycie gazu w okresie
obowiązywania umowy określa załącznik nr 1 do umowy.
§2
Oświadczenia
1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
obrotu gazem ziemnym z dnia …………… o numerze ……………. wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki której okres ważności przypada na dzień ………………………………… .
2.

Ust 2 zostanie odpowiednio zredagowany w stosunku do Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy
z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 716 ze zmianami)
*zapis ma zastosowanie dla Wykonawcy, który jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

3.

4.

5.

6.

1.

2.
3.

Wykonawca oświadcza, że ma zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego …………………………
(nazwa i adres siedziby), zwanym dalej OSD, umowę nr ………………………. zawartą dnia
……………………….. na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego, umożliwiającą sprzedaż gazu
ziemnego do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD, która została zawarta
na okres do dnia ………….………..– *zapis ma zastosowanie dla Wykonawcy, który nie jest Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego.
W przypadku, gdy okres obowiązywania niniejszej Umowy jest dłuższy niż okres ważności dokumentu
opisanego w ust. 2 i/lub 3, Wykonawca zobligowany jest w terminie nie późniejszym niż na trzy miesiące
przed datą upływu ważności tych dokumentów, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o posiadaniu
aktualnej umowy ramowej zawartej z OSD i/lub aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi.
Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy zobowiązany jest do posiadania wszelkich
wymaganych prawem pozwoleń, umów, koncesji umożliwiających Wykonawcy wykonanie przedmiotu
Umowy.
Zamawiający oświadcza, że będzie nabywał i odbierał paliwo gazowe w celu opałowym - na potrzeby własne
w związku z prowadzoną działalnością statutową -„Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa
gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego”, który stanowi załącznik nr 5 do Umowy, zostanie
złożone na wzorze przygotowanym przez Wykonawcę. Zmiana celu wykorzystania Paliwa gazowego,
wymaga poinformowania Wykonawcy o tej zmianie na piśmie w terminie siedmiu (7) dni przed dokonaniem
ww. zmiany.
Ponad to, Zamawiający oświadcza, że:
1) jest płatnikiem podatku akcyzowego.
2) posiada tytuł prawny do obiektu, do którego dostarczany będzie gaz ziemny.
3) będzie pobierał i zużywał Paliwo gazowe jako odbiorca końcowy.
4) instalacja, do której będzie dostarczane Paliwo gazowe jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom
technicznym określonym w odpowiednich przepisach i nie zawiera przeróbek umożliwiających
nielegalny pobór gazu ziemnego.
§3
Usługa dystrybucji
Usługę dystrybucji Paliwa gazowego do instalacji znajdującej się w Obiekcie, o którym mowa w § 1 ust 1
umowy, będzie wykonywał właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego Operator Systemu
Dystrybucyjnego (dalej: OSD)
Wykonawca udostępnia OSD dane osobowe Zamawiającego w niezbędnym zakresie, w celu związanym ze
świadczeniem przez OSD usług dystrybucji Paliwa gazowego.
Administratorem Danych Osobowych Odbiorcy przetwarzanych w tym celu jest OSD. Informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych Odbiorcy przez OSD, zamieszczone są na stronie internetowej OSD
§ 4.
Termin realizacji

1.
2.
3.
4.

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na okres 12 miesięcy zacznie obowiązywać od dnia ………….
r. do ………….. r.
Planowane rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego nastąpi od dnia ………………. - po pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany dotychczasowego dostawcy gazu – jeżeli dotyczy *
Strony przewidują możliwość skrócenia lub przedłużenia okresu obowiązywania umowy w przypadkach o
których mowa w § 5 ust 1 umowy (w szczególności § 5 ust 1 lit. d i lit e umowy
Rzeczywisty termin rozpoczęcia dostaw gazu nastąpi po skutecznej procedurze zmiany
dotychczasowego dostawcy gazu.
UWAGI do § 4 ust 2
*Planowane rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego nastąpi od dnia 01 marca 2022 roku - po pozytywnie
przeprowadzonej procedurze zmiany dotychczasowego dostawcy gazu. Termin rozpoczęcia dostaw gazu
ma charakter orientacyjny. Rzeczywisty termin rozpoczęcia dostaw gazu nastąpi po pozytywnej
procedurze zmiany dotychczasowego dostawcy gazu. Procedura zmiany sprzedawcy nie może
spowodować przerw w dostawach gazu.

§ 5.
Obowiązki stron/Współpraca stron
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) zapewnienia nieprzerwanych dostaw paliwa gazowego do budynków Zamawiającego przy ul.
Szpitalnej 27/33, 60 – 572 Poznań. oraz zapewnienia należytego wykonywania usług związanych z
dystrybucją paliwa gazowego,
b) sprzedaży paliwa gazowego oraz świadczenia usług dystrybucji dla Zamawiającego z zachowaniem
obowiązujących standardów jakościowych i niezawodnościowych, wskazanych w § 7 Umowy,
c) udostępnienia Zamawiającemu otrzymanych od właściwego OSD danych pomiaroworozliczeniowych w zakresie dostarczania paliwa gazowego do instalacji znajdujących się w do
budynkach Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 27/33, 60 – 572 Poznań
d) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży paliwa gazowego w ramach Umowy,
e) zapewnienia, na żądanie Zamawiającego, sprawdzenia przez OSD prawidłowości działania układu
pomiarowego, którego właścicielem jest OSD,
f) przyjmowania zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania paliwa gazowego;
g) dokonywania korekt rozliczeń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zainstalowaniu lub
działaniu układu pomiarowego oraz w przypadku przyjęcia do rozliczeń błędnych odczytów wskazań
układu pomiarowego;
h) złożenia do OSD powiadomienia o zawartej umowie kompleksowej (w tym powiadomienia o zmianie
sprzedawcy) w imieniu własnym i Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi przez OSD,
umożliwiającego rozpoczęcie sprzedaży paliwa gazowego do szpitala
i) reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy, zgodne i z §5a umowy –
jeżeli dotyczy*
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
pobierania paliwa gazowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami Umowy w
celu opałowym - na potrzeby własne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą statutową,
zgodnie z złożonym oświadczeniem odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby
naliczenia podatku akcyzowego,
b) terminowego regulowania należności za dostarczone paliwo gazowe oraz innych należności
związanych ze sprzedażą tego paliwa,
c) przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji do skutecznego
przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, w tym udzielenia stosowanego pełnomocnictwa (wzór
pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3 do umowy.
Strony zobowiązują się do:
a) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do
rozliczeń za dostarczone paliwo,
a)

3.

niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie
pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za
dostarczone paliwo.
4. Strony wyznaczają osoby do kontaktów w sprawach związanych z realizacja umowy:
a) Ze strony Zamawiającego:
b) Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………
Zmiana osoby wyznaczonej do kontaktów wymaga powiadomienia drugiej strony. Zmiana osoby
wyznaczonej do kontaktów nie wymaga zmiany umowy.
b)

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 5a.
Zmiana dostawcy gazu – jeżeli dotyczy *
Wykonawca zobowiązany jest do :
a) złożenia do OSD powiadomienia o zmianie sprzedawcy w imieniu własnym i Zamawiającego, zgodnie
z zasadami określonymi przez OSD, umożliwiającego rozpoczęcie sprzedaży paliwa gazowego do
szpitala – jeżeli dotyczy *
b) reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy – jeżeli dotyczy*
Czynności opisane w ust. 1 lit a-b, Wykonawca podejmie niezwłocznie, w terminie umożliwiającym
rozpoczęcie dostaw mając na względzie ewentualną konieczność przeprowadzenia procedury zmiany
sprzedawcy. W takiej sytuacji Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych Pełnomocnictw w tym
zakresie. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3 do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po podpisaniu Umowy, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie
dostaw, przewidzianym w § 4 ust. 1 Umowy, do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD
niezbędnych do pozytywnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. W przypadku zaistnienia
okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy, w szczególności w przypadku
negatywnej weryfikacji powiadomień przez OSD, powiadomień zawierających braki lub błędy, Wykonawca
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego z podaniem przyczyny drogą elektroniczną na adres
e-mail: ……………………………….– jeżeli dotyczy*
Procedura zmiany sprzedawcy nie może spowodować przerw w dostawach gazu.
*§5a będzie miał odpowiednie zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, nie będącym
dotychczasowym dostawcą gazu.
§ 6.
Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe w zakresie przedmiotu
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz zgodnie z obowiązującymi
rozporządzeniami do ww. ustawy, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego oraz Taryfie
OSD w zakresie zachowania standardów jakościowych.
W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych w zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest do udzielania bonifikat na zasadach i w wysokościach określonych Taryfą OSD, Prawem
energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy lub w każdym innym
obowiązującym w chwili zaistnienia przywołanej okoliczności aktem prawnym dotyczącym standardów
jakościowych.
Wykonawca uwzględni należną Zamawiającemu bonifikatę na fakturze wystawionej za okres rozliczeniowy,
którego dotyczy bonifikata, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, najpóźniej na fakturze za następny, bezpośrednio przypadający okres rozliczeniowy, w
stosunku do okresu rozliczeniowego, którego dotyczy bonifikata. W przypadku braku możliwości
uwzględnienia bonifikaty na fakturze, Wykonawca udzieli jej w oparciu o inny dokument, np. notę księgową.
Niespełnienie parametrów jakościowych paliwa gazowego ocenia się według postanowień IRiESD lub
IRiESP odpowiedniego Operatora i przez niego określone.
Wykonawca w ramach niniejszej Umowy zobowiązany jest do bilansowania handlowego paliwa gazowego
sprzedawanego do szpitala, tym samym Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i

obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym oraz przygotowywaniem i zgłaszaniem grafików
zapotrzebowania na paliwo gazowe do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

1)

2)
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§ 7.
Okoliczności braku dostaw gazu
Strony zgodnie oświadczają, że: Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie paliwa
gazowego na rzecz Zamawiającego w przypadkach:
siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych,, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych
przez OSD powstałych bez winy Wykonawcy. Przez siłę wyższą rozumie się nieprzewidziane zdarzenia
powstałe na wskutek okoliczności , których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo
dołożenia wszelkich starań. W szczególności są to zdarzenia spowodowane klęskami żywiołowymi,
warunkami atmosferycznymi, stanami epidemii i innymi niezależnymi od stron okolicznościami
uniemożliwiającymi zrealizowanie umowy.
planowanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego przerw w dostawie gazu ziemnego wynikające z
konieczności przeprowadzenia terminowych przeglądów i konserwacji urządzeń gazowniczych.
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o terminie planowanej przerwy dostaw gazu (data i
godzina) nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed planowaną przerwą w dostawie gazu. Zamawiający
zastrzega prawo uzgodnienia terminu planowanej przerwy, jeżeli przerwa dostaw gazu w pierwotnym
terminie podanym ww. powiadomieniu, spowoduję brak możliwości wykonywania zadań statutowych
Zamawiającego.
§8
Wstrzymanie sprzedaży paliwa gazowego
Wykonawca może wstrzymać sprzedaż paliwa gazowego w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2021.716) z tym zastrzeżeniem , że jeżeli Zamawiający
zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe co najmniej 45 dni po upływie terminu płatności faktury
określonego w § 9 ust. 5 Umowy, pomimo uprzedniego bezskutecznego pisemnego wezwania do zapłaty
zaległych należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na
piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży paliwa, a po upływie 60 dni może Umowę rozwiązać ze skutkiem
natychmiastowym z winy Zamawiającego.
Wstrzymanie sprzedaży paliwa następuje poprzez wstrzymanie dostarczenia paliwa gazowego przez OSD na
wniosek Wykonawcy.
Wznowienie dostawy paliwa i świadczenia usług dystrybucji przez OSD na wniosek Wykonawcy może
nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za paliwo gazowe oraz innych należności związanych z
dostarczaniem tego paliwa.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane ze wstrzymaniem sprzedaży paliwa wskutek
naruszenia przez Zamawiającego warunków Umowy oraz obowiązujących przepisów Prawa energetycznego
i Kodeksu Cywilnego.
§9
Cena i warunki płatności
Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za dostawę i dystrybucję paliwa gazowego na rzecz
Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy, na
kwotę : ………………………. zł netto
(słownie……………………………………) po dodaniu podatku VAT cenę ………………………zł brutto
(słownie:………………………………………………………), zgodnie z wybraną ofertą przetargową.
Zamawiający zapłaci wyłącznie za zrealizowany przedmiot umowy, tj.: za faktyczne zużycie gazu w danym
okresie rozliczeniowym ustalone na podstawie rzeczywistych wskazań (odczytów) układów pomiarowo –
rozliczeniowych - według cen jednostkowych i opłat abonamentowych sprzedaży paliwa gazowego oraz
cen i stawek opłat dystrybucyjnych wynikających z obwiązującej Taryfy OSD, zgodnie z załącznikiem nr 2
do umowy (obecna tabela asortymentowo – cenowa na formularzu cenowym stanowiący załącznik nr 2 do
SWZ ).
Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.
Po upływie okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi fakturę za dostawę paliwa gazowego.

Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, następować
będzie w terminie do 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury w formie przelewu
bankowego na wskazany na fakturze numer rachunku bankowego.
6.
Wykonawca, pod rygorem uznania doręczenia za nieprawidłowe, doręczy fakturę w jednym z dwóch
sposobów:
a) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub osobiście
do Kancelarii Szpitala,
b) w formie elektronicznej w trybie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2191) na adres:
https://integrator.lab.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
7. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty
należności w wysokości określonej na fakturze, chyba że:
a) faktura zawiera Miejsca odbioru nie należące do Zamawiającego,
b) uwzględnione na fakturze ceny i stawki za paliwo gazowe są niezgodne ze stawkami określonymi
w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy i aktualnej Taryfy OSD lub zawierają dodatkowe
nieuwzględnione w Umowie opłaty. W takiej sytuacji zawieszeniu ulega bieg terminu płatności za
dostarczone paliwo gazowe, do czasu dostarczenia korekty faktury,
c) wykazane na fakturze zużycie paliwa gazowego rażąco odbiega od prognozowanego zużycia lub
zużycia w analogicznych okresach.
8. Rozliczenie należnego podatku VAT, w przypadku Wykonawcy, dla którego znajdują zastosowanie normy
właściwe dla rozliczeń wewnątrzwspólnotowych UE w rozumieniu odpowiednich przepisów, stosuje się
odpowiednio.
Uwaga, jeżeli Wykonawcy tworzą konsorcjum, to §8 zostanie uzupełniony o następujące zapisy (jako
kolejne ustępy)
•
W przypadku gdy Wykonawcy tworzą konsorcjum, należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie
płatna przez Zamawiającego przelewem na rzecz uczestnika Konsorcjum, który bezpośrednio (faktycznie)
realizuje dostawę towaru (lub świadczy usługi) będąc jednocześnie wystawcą faktury VAT w terminie do
30 od dnia dostarczenia faktury, zgodnie z ust 4
•
Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wystawca faktury, na każde wezwanie Zamawiającego oświadczy, że
podane przez niego konto bankowe w wystawionej fakturze VAT należy do niego, a zapłata przez
Zamawiającego na to konto nie ma na celu zmiany wierzyciela na innego uczestnika Konsorcjum
•
W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, zakazuje się dochodzenia należności z tytułu realizacji
przedmiotu umowy od Zamawiającego przez innego członka konsorcjum niż faktyczny Wykonawca
przedmiotu umowy.
§10
Zasada walutowości
Płatność realizowana będzie przez Zamawiającego w złotych polskich
5.

§11
Zmiany umowy
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp - Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy bez
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
a) zmiany ceny jednostkowej netto paliwa gazowego – w przypadku zmiany podatku akcyzowego, o
kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki, od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany. Zmiany te obejmują
wyłącznie płatności za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku akcyzowego jeszcze nie
wykonano. W konsekwencji zmiany ceny netto za 1 MWh po doliczeniu należnego podatku od towarów
i usług zmianie ulegnie cena brutto za 1 MWh
b) zmiany ceny jednostkowej brutto paliwa gazowego dopuszczalna jest w następujących przypadkach:

1) w konsekwencji zmiany ceny netto opisanej szczegółowo w pkt 1 powyżej,
2) zmiany stawki podatku od towarów i usług
c) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT
1) w przypadku, gdy stawka podatku VAT wzrośnie, wówczas Zamawiający dopuszcza zmianę
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez
zmian, a cena/wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy zmieni się, mając na uwadze wzrost stawki
podatku VAT.
2) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego zmniejszy się, wówczas
Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku
cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, a cena/wynagrodzenia brutto należne Wykonawcy
zmieni się, mając na uwadze zmniejszenie się stawki podatku VAT
Zmiana wynagrodzenie o której mowa w lit a i c:
• w pkt 1 wchodzi w życie od dnia wejścia w życie przepisów prawa powszechnie obowiązujących
uzasadniających dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (wzrost stawki),
po złożeniu wniosku przez Wykonawcę do Zamawiającego i po zawarciu aneksu do umowy
• w pkt 2 wchodzi w życie od dnia wejścia w życie przepisów prawa powszechnie obowiązujących
uzasadniających dokonanie zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego (zmniejszenie
stawki), po złożeniu wniosku przez Wykonawcę do Zamawiającego i po zawarciu aneksu do umowy
d) zmiany spowodowane zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zgodnie z § 9 ust. 1 Umowy
ulegnie podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zamówienia wynikającego ze
zwiększenia wynagrodzeń brutto osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, przy czym Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia ma bezpośredni wpływ
na koszt wykonania przedmiotu zamówienia,
e) zmiany spowodowane zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy
ustalone zgodnie z § 9 ust. 1 Umowy ulegnie podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu
wykonania zamówienia wynikającego ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
przy czym Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiana tych zasad ma bezpośredni wpływ na
koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
f) Zmiany spowodowane zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zgodnie z
§ 9 ust. 1 Umowy ulegnie podwyższeniu proporcjonalnie do wzrostu kosztu wykonania zamówienia
wynikającego ze zmiany gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, przy
czym Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiana tych zasad ma bezpośredni wpływ na koszt
wykonania przedmiotu zamówienia.
1.1. W celu dokonania zmian umowy o której mowa w ust. 1 lit d – f
1) Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty:
•
potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania
zamówienia
•
określające stopień w jakim zmiana, o której mowa powyżej wpłynie na wysokość
wynagrodzenia
2) przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności
oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia

zmiana wynagrodzenia wykonawcy, zgodnie z powyższymi zapisami nastąpi od dnia:
• wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie
30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub
• złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu
określonego powyżej
2. Pozostałe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
a) zmiany cen i stawek opłat określonych w załączniku nr 2 do Umowy - w przypadku wejścia w życie
nowej lub zmienionej Taryfy Wykonawcy, określającej cenę paliwa gazowego i stawki opłat w wysokości
niższej niż cena określona ww. załączniku nr 2 do Umowy; do rozliczeń zostaną przyjęte nowe niższe
ceny taryfowe za paliwo gazowe, od dnia ich wejścia w życie,
b) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych. W przypadku udzielenia
przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla swoich klientów w okresie trwania Umowy, upusty będą
obowiązywały również dla tej Umowy,
c) zmiany spowodowane zmianami ilości paliwa gazowego określonego w § 1 ust 3 umowy w przypadku
zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania, pod warunkiem, że łączna wartość zmian nie przekroczy
10 % wartości umowy określonej
3. Zmiana zakresu ilościowego świadczenia
Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości paliwa gazowego określonego w § 1 ust 3 Umowy, w
przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania. W takim przypadku zmieni się również
wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z §11 ust 2 lit c umowy.
4. Zmiana okresu obowiązywania umowy (Okoliczności).
a) zmiany spowodowane są siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi,
stanami epidemii i innymi niezależnymi od stron okolicznościami uniemożliwiającymi zrealizowanie
umowy w terminie. W taki przypadku okres obowiązywania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o
czas trwania okoliczności wynikających z siły wyższej.
W przypadku zaistnienia przyczyn określonych w ust.4 lit a, strona, której to dotyczy, poinformuje
niezwłocznie druga stronę, (nie później jednak niż w terminie 3 dni) od dnia zaistnienia powyższych
przyczyn, proponując: nowy okres obowiązywania umowy o czas trwania okoliczności wynikających
z siły wyższej. Strona powołująca się na przyczyny określone w ust 4 lit a, zobowiązana jest przedstawić
dowody potwierdzające okoliczności o których mowa w tych zapisach umownych
b) zmiany spowodowane nie wykupieniem pełnej ilości paliwa gazowego i/lub wykorzystania wartości
brutto umowy w terminie jej obowiązywania. W powyższym przypadku Umowa może zostać
przedłużona do czasu wykupienia pełnej ilości paliwa gazowego i/lub do czasu wyczerpania wartości
brutto umowy, o dalszy czas określony ustalony przez strony
c) dopuszczalne jest skrócenie okresu obowiązywania umowy w przypadku wykupienia pełnej ilości
paliwa gazowego i/lub wyczerpania wynagrodzenia Wykonawcy przed upływem okresu
obowiązywania niniejszej umowy .
5. Zmiany podmiotowe
Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w przypadkach
wskazanych w art. 455 ust 1 pkt 2 ustawy pzp - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki
wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga
to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy
6. Do pozostałych zmian umowy, które nie zostały przewidziane przez strony w ust 1-6, stosuję się
odpowiednio art. 455 ustawy pzp.
7. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają, zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Strony ustalają, że postanowienia określone w ust. 1 – ust 6 w zakresie zmiany umowy mogą
być odpowiednio dostosowywane pod względem językowym, stylistycznym na potrzeby prawidłowego
sporządzenia aneksu do umowy, z zachowaniem celu dla którego zmiana jest wprowadzana.
3)
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§12
Podwykonawstwo
Wykonawca może powierzyć wykonanie całość lub cześć przedmiot umowy za pomocą podwykonawcy
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda Zamawiającemu, o ile są już znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust 2, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
W przypadku gdy zmiana umowy o podwykonawstwo lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust.1 ustawy
pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
§13
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w maksymalnej wysokości: 20 % wartości brutto
umowy określonej w §9 ust 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy
W przypadku wystąpienia przerw w dostawach gazu ziemnego z winy Wykonawcy spowodowanego m. in.
np. zdjęciem układu pomiarowego w wyniku braku terminowej płatności Zamawiającego, w tym w związku
z niedostarczeniem lub dostarczeniem z opóźnieniem przez Wykonawcę faktury, upomnienia czy wezwania
do zapłaty, jak również każdym innym zaniechaniem / zaniedbaniem ze stron Wykonawcy, również w
związku z brakiem wykonania obowiązku powiadomienia OSD o zmianie sprzedawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym
mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień przerwy w dostawie, jednakże łącznie nie więcej niż 20%
wynagrodzenia brutto umowy, oraz pokryje wszelkie koszty związane ze wznowieniem dostaw gazu
ziemnego w odniesieniu do punktów odbioru.
Zamawiającemu zapłaci kary umowne w maksymalnej wysokości: 20 % wartości brutto umowy określonej
w §9 ust 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość kar wymienionych w ust. 1.
§14
Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
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;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem: postanowień umowy (§11) oraz art. 454 i art. 455 ustawy
pzp
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.
d. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której
zmiana dotyczy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania (wypowiedzenia) Umowy ze skutkiem
natychmiastowym:

a) jeżeli w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa
na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla
realizacji Umowy lub przystąpi do likwidacji swojego przedsiębiorstwa,
b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub gdy
Wykonawca mimo otrzymania pisemnego wezwania nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
zobowiązania wynikające z Umowy,
c) jeżeli z powodu zaniechania lub działania Wykonawcy doszło do przerwy lub przerw w dostawie gazu
na rzecz Zamawiającego, których łączny okres przekroczy 14 dni.
d) Wykonawca został pozbawiony koncesji na obrót paliwem gazowym,
e) Wykonawca utracił prawo do bilansowania handlowego lub utraciła ważność umowa dystrybucyjna
wiążąca Wykonawcę z OSD
f) Wykonawca zlecił wykonanie umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej prawo złożenia oświadczenia o
rozwiązaniu Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia
wiadomości o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie Umowy z tej przyczyny.
4. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż trzydzieści (30) dni,
Strona, która została zawiadomiona o działaniu siły wyższej może rozwiązać Umowę
z zachowaniem co najmniej czternastodniowego (14) terminu wypowiedzenia.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub jej rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z winy
Wykonawcy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej z podanym uzasadnieniem, pod rygorem
nieważności.
6. Odstąpienie od Umowy, jej rozwiązanie lub wypowiedzenie nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania
wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających, które są należne na ostatni dzień jej
obowiązywania.
§ 15.
Poufność
1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze
organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa jednej ze
stron w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U.2019.1010), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) w tym obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r .o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U.2019.742), w przypadku gdyby uzyskał do nich dostęp, w tym w szczególności do:
a. ochrony i zabezpieczenia danych, do których dostęp jedna ze stron uzyskała podczas wykonywania prac
związanych z realizacją robót, zgodnie z wymogami ustawy,
b. przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
c. zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
d. niezwłocznego poinformowania o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje strony także po rozwiązaniu umowy.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną (na
zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez
każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
4. Obowiązek o którym mowa w ust 1 nie ma zastosowania w przypadku udostępnienia przez którąkolwiek ze
Stron informacji publicznej w rozumieniu i zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 – t.j. ze zm.).
§ 16.
Ochrona danych osobowych

1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli
drugiej Strony wskazanych w umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz osoby realizujące
przedmiot Umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i
obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego
telefonu, służbowy adres email.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań
związanych z realizacją zawartej Umowy.
3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z
wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w
szczególności z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781
ze zm.) oraz przepisami RODO.
4. Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszą Umowę, o których mowa w
ust. 1, o treści niniejszego paragrafu
§17
Odesłania do przepisów prawa powszechnie obowiązującego
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie zastosowanie
1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2021.716 z późn zm,), wraz z aktami
wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do Umowy, zwanymi dalej łącznie „ustawą Prawo
Energetyczne”,
2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.),
zwana dalej „Kodeksem Cywilnym”,
3) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129), zwana dalej
„ustawą Prawo zamówień publicznych” lub zamiennie „p.z.p”
4) Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.).
5) Koncesja Wykonawcy do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym z
dnia …………… o numerze ……………. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, której
okres ważności przypada na dzień ………………………………… . – o której mowa w §2 ust 1 umowy
6) Koncesja Wykonawcy do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu
ziemnego, z dnia ………………………… o numerze…………………..wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, której okres ważności przypada na dzień ………………………………
– o której mowa w §2 ust 2 umowy – dotyczy Wykonawcy, który jest Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego

2.

7) Umowa Dystrybucyjna zawarta pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
………………………… (nazwa i adres siedziby), zwanym dalej OSD, umowę nr
………………………. zawartą dnia ……………………….. na świadczenie usług dystrybucji
paliwa gazowego, umożliwiającą sprzedaż gazu ziemnego do obiektów Zamawiającego za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD, która została zawarta na okres do dnia
………….………– o której mowa w §2 ust 3 umowy
8) OWU – Ogólne warunki umowy , zawarte w załączniku nr 4 do umowy
Wykonawca przedstawi Ogólne Warunków Umowy, Regulaminy i/lub inne dokumenty określające
zasady i tryb kompleksowej dostawy paliwa gazowego powszechnie stosowane przez Wykonawcę.
Strony ustalają, że postanowienia Umowy mają moc nadrzędną nad postanowieniami OWU, chyba że OWU
zawierają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.

§18
Postanowienia Końcowe
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego w rozumieniu przepisów
ustawy o działalności leczniczej dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób
trzecich.
2. Pisemny wniosek o wyrażenie zgody Wykonawca kieruje za pośrednictwem Zamawiającego, który, bez
zbędnej zwłoki, przesyła go do podmiotu tworzącego
3. Wykonawca oświadcza, iż nie dokona cesji wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego z tytułu
realizacji niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej

1.
2.

§19
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane na
zasadzie porozumienia stron.
W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd
powszechny w Poznaniu według właściwości rzeczowej.
§20
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, jeden dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
§21
Integralną częścią treści umowy jest
1) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (dane dotyczące, w tym szacowane ilości paliwa gazowego
i mocy umownej w skali roku obiektu)
2) Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy zgodny z ofertą Wykonawcy
3) Załącznik nr 3 – wzór pełnomocnictwa
4) Załącznik nr 4 - OWU
5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia
podatku akcyzowego
6) Oferta Wybranego Wykonawcy
Wykonawca:

Zamawiający:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostaw paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego o symbolu E, do instalacji szpitala sieciami gazaciągów przy ciśnieniu
nie wyższym niż 0,5 MPa o parametrach zgodnych z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi
oraz Polskimi Normami
Charakterystyka gazowa obiektu:
1) Miejsce dostaw i odbioru paliwa gazowego – obieke Szpitala przy ul. Szpitalnej 27/33, 60 – 572 Poznań,
2) Taryfa OSD – W-6.1.
3) NR PPG: 801859036550001913303:
4) ADRES PPG: ul. Szpitalna 27/33, 60 -572 Poznań
5) Rodzaj i moc odbiorników gazowych:
a) Kotły parowe 2 sztuki o mocy 3700 kW
b) Kotły parowe 2 sztuki o mocy 2300 kW
6) Minimalne i maksymalne ciśnienie dostarczania i odbioru paliwa gazowego min.: 0,18MPa – max: 0,5MPa.
7) Minimalna pobór paliwa gazowego: 1843 kW/h
8) „Moc umowna” – 3072 kW/h
Okres obowiązywania umowy: 12 miesiećy

Łączną szacunkowa ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania Umowy wynosi ,: 11 043 797 kWh.
Miesięczny prognozowany pobór gazu na okres 12 miesięcy:
Przewidywane zużycie paliwa gazowego
[kWh]

Moc
umowna
[kwh/h]

styczeń

luty

marzec

3072

1372526

1589076

1412153

kwiecień
1133709

maj
695059

czerwiec

lipiec

306693 433266

sierpień
367299

Planowany
okres dostaw*

wrzesień październik
430202

736707

listopad
1072737

grudzień
1494370

Razem

od

do

11043 01.03. 28.02.
797 2022 2023

*Planowane rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego nastąpi od dnia 01 marca 2022 roku - po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany dotychczasowego
dostawcy gazu (o ile dotyczy). Termin rozpoczęcia dostaw gazu ma charakter orientacyjny. Rzeczywisty termin rozpoczęcia dostaw gazu nastąpi po pozytywnej
procedurze zmiany dotychczasowego dostawcy gazu. Procedura zmiany sprzedawcy nie może spowodować przerw w dostawach gazu.

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo - cenowy (zgodny z ofertą )
Lp.
1

2

3

4

Przedmiot zamówienia
(nazwa)
Opłata za sprzedaż paliwa
gazowego
(ilość kW/h x kwota jedn. )
Opłata abonamentowa za
sprzedaż paliwa gazowego
(ilość miesięcy x kwota jedn. )
Opłata dystrybucyjna stała

j.m.

Ilość

kW/h

11043797 kw/h

Miesięcy

12 miesięcy

Miesięcy
(moc x ilość godzin x stawka
OSD)
Opłata dystrybucyjna
zmienna

26910720 kWh/h za h)

kW/h

11043797 kw/h

(ilość kWh x stawka OSD)
RAZEM
Kwota netto ………………. zł
(słownie: …………………………………………………………………………..)
Cena brutto ………………. zł
(słownie: …………………………………………………………………………..)
Stawka VAT: ….%

Kwota jedn.
netto

Wartość netto

VAT

Wartość brutto

Załącznik nr 3 do umowy – wzór pełnomocnictwa

Poznań, dnia ………………… r.
PEŁNOMOCNICTWO
(wzór)
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu, adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, wpisanym dnia 01.03.2001 r., do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS :0000001939, o nadanym
NIP: 7811621544, Regon: 000288863, reprezentowanym samodzielnie przez: Dyrektora - dr n. med. Pawła
Daszkiewicza
zwanym w dalszej treści „Mocodawcą”
niniejszym udziela pełnomocnictwa:

(dane Wykonawcy)
………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
do dokonania w imieniu i na rzecz Mocodawcy następujących czynności:
1. zgłoszenia do realizacji, właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD), nowej
umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego lub jej kontynuacji oraz przeprowadzenia
procesu zmiany sprzedawcy,
2. włączenia do Umowy Sprzedawcy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych lub odpowiednim
Operatorem Sieci Dystrybucyjnej poniższego/poniższych Punktu/ów Zdawczo– Odbiorczego/ych:
a) nr identyfikacyjny PPG: 801859036550001913303: adres: ul. Szpitalna 27/33, 60 – 572 Poznań
3. reprezentowania przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w sprawach
związanych z procedurą zmiany sprzedawcy,
4. dokonania wszelkich innych czynności, w tym składania oświadczeń woli i wiedzy, związanych
z czynnościami, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej,
5. dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzania
aktualizacji danych Mocodawcy u właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz
u dotychczasowego sprzedawcy,
6. dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem zmiany
sprzedawcy,
7. występowania do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) z wnioskiem
o udostępnienie danych technicznych i pomiarowo-rozliczeniowych Mocodawcy,
8. udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych, w zakresie w/w czynności, z zastrzeżeniem
że Pełnomocnictwa substytucyjne nie zmieniają zobowiązań Pełnomocnika wobec Mocodawcy.
Pełnomocnik odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania wynikające z udzielonego
pełnomocnictwa substytucyjnego w tym samym zakresie, jak za swoje działania.
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje z dniem podpisania na czas określony do dnia ……….. r.
i może zostać odwołane w każdym czasie.
…………………………………………………………………………………….
(pieczęć imienna i podpis zgodny z reprezentacją Mocodawcy)
Załącznik nr 4 do umowy – OWU

Wykonawca przedstawi wzór Ogólnych Warunków Umowy, Regulaminy i/lub inne dokumenty
określające zasady i tryb kompleksowej dostawy paliwa gazowego powszechnie stosowane przez
Wykonawcę.
OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Załącznik nr 5 do umowy

OŚWIADCZENIE ODBIORCY O PRZEZNACZENIU PALIWA GAZOWEGO
NA POTRZEBY NALICZENIA PODATKU AKCYZOWEGO
Wykonawca przedstawi wzór oświadczenia powszechnie stosowany przez Wykonawcę

