
Załącznik nr 6 do siwz
Nr ZZ-2380-67/19

                                            

Wzór

Umowa Kompleksowa Sprzedaży Paliwa Gazowego  nr ………./19         na część nr …..

zawarta w dniu ………. w  Szczecinie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47,    
70-515 Szczecin,
NIP 851-030-96-92, REGON 810903040
reprezentowanym  przez:
mgr Marka Jasztala –  Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, zwanym 
dalej „Zamawiającym” lub „Odbiorcą” 

a 
..................................................................................................................................................................

 

posiadającym koncesję na obrót paliwami gazowymi, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………
.

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, lub „Sprzedawcą” 
łącznie dalej zwani „Stronami”

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Podstawą do ustalenia warunków niniejszej umowy są:

1) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.)
wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej umowy;

2) Rozporządzenie Ministra Energii  w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi z dnia 30 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 640)

3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.);
4) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1114 ze zm.);
5) ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz.

369);
6) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

ze zm.).

2. Niniejsza Umowa określa  prawa i  obowiązki  Stron,  związane  ze sprzedażą paliwa gazowego

w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E oraz świadczeniem usługi dystrybucji tego
paliwa na potrzeby Zamawiającego, na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne
oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

3. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 

1) OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją paliw
gazowych, do sieci, do którego przyłączona jest instalacja odbiorcy, odpowiedzialny za ruch
sieciowy  w  gazowym  systemie  dystrybucyjnym,  bieżące  i  długookresowe  bezpieczeństwo
funkcjonowania  tego  systemu,  eksploatację,  konserwację,  remonty  oraz  niezbędną
rozbudowę sieci dystrybucyjnej,  

2) Taryfa  OSD  –  zatwierdzona  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji  i  Energetyki  taryfa  na
świadczenie przez OSD usług dystrybucji, 

3) Taryfa  Sprzedawcy  -  zatwierdzona  przez  Prezesa  Urzędu  Regulacji  i  Energetyki  Taryfa
Wykonawcy, 

4)  Umowa z OSP/OSD  – oznacza umowę o świadczenie usługi  przesyłania i/lub dystrybucji
paliwa gazowego,  wiążącą  Wykonawcę z  OSP/OSD, która umożliwia  dostarczanie paliwa
gazowego na podstawie OWU oraz umowy do Punktu Poboru Zamawiającego; 



5) Umowa/dostawa paliwa gazowego  – oznacza  umowę kompleksową  dostarczania  paliwa
gazowego zawartą pomiędzy wykonawcą i Zamawiającym, zgodnie z art.  5 ust.  3  ustawy
Prawo energetyczne, obejmującą sprzedaż oraz przesyłanie/dystrybucję paliwa gazowego do
Zamawiającego; 

6) PP/Punkt  poboru  –  nieruchomość,  lokal  albo  inny  obiekt,  do  którego  Wykonawca  jest
zobowiązany    dostarczyć paliwo gazowe, a Zamawiający jest zobowiązany to paliwo gazowe
odebrać, 

7) PZO – punkt zdawczo-odbiorczy lub punkt odbioru, 

8) Paliwo gazowe / gaz ziemny – gaz ziemny wysokometanowy grupy E,

9) Moc umowna – maksymalna ilość energii zawarta w paliwie gazowym, którą można odebrać
w okresie godziny, określona w Umowie na czas trwania Umowy,

10) Układ pomiarowy – gazomierz lub inne urządzenie pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe,
służące do pomiaru objętości paliwa gazowego pobranego z sieci i dokonywania rozliczeń,

11) Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami układu
pomiarowego – zgodnie z okresem przekazywania danych przez OSD, 

12) Odbiorca – podmiot pobierający paliwo gazowe wraz ze świadczeniem usług dystrybucji na
podstawie niniejszej Umowy, 

13) Cel energetyczny  -  zużycie nośnika energii  w postaci paliwa gazowego na cele inne niż
nieenergetyczne, w tym zużycie go, jako paliwo lub do przetworzenia na inne paliwo. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z obiektów (miejsc odbioru gazu)

opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 
5. Wszystkie  techniczne  warunki  dostarczania  paliwa  gazowego  dla  danego  punktu  zdawczo-

odbiorczego są zgodne z postanowieniami IRiESP i/lub IRiESD odpowiedniego Operatora i przez
niego określone. 

Przedmiot umowy
§ 2

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego (sprzedaż
oraz  świadczenie  usługi  dystrybucyjnej)  -  gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) oraz
gazu  zaazotowanego  (typu  Ls  i  Lm)  do  jednostek  Policji  garnizonu  zachodniopomorskiego,
zgodnie  z przepisami  ustawy  z dnia  10  kwietnia  1997  r.  Prawo  energetyczne  (jednolity  tekst
Dz. U. z 2018 r. poz. 755), Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich
podstawie, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji  Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzoną decyzją
Prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki (PURE). zgodnie z przedstawionym zestawieniem, ilością
i zakresem przedmiotu zamówienia ujętymi  w Szczegółowym Opisie  Przedmiotu Zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

2. Szczegóły  dotyczące  grupy  taryfowej,  szacowanego  rocznego  zużycia  gazu  z  podziałem  na
miesiące  kalendarzowe,  w  odniesieniu  do  poszczególnych  punktów  odbioru  opisane  zostały
w Załączniku nr 1 do umowy.

3. Szacowana łączna ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczana w okresie obowiązywania
umowy do punktów poboru gazu określonych  w załączniku nr 1 do umowy wynosi  3 421 715
kWh i może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne. W przypadku różnicy między
zużyciem szacowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń
finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego paliwa gazowego.

4. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z postanowieniami art. 31b pkt. 2 ppkt 2 Ustawy z dnia 6
grudnia 2008 o podatku akcyzowym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039, 1356, 1629 i 1697,
2227, 2244, 2354, 2538.) nie jest płatnikiem podatku akcyzowego.

5. Zamawiający będzie wykorzystywał paliwo gazowe na cele grzewcze, na potrzeby własne.

6. Gaz powinien być  dostarczony całodobowo do wymienionych  w załączniku nr  1 do umowy
punktów  zdawczo  -  odbiorczych,  którymi  jest  zespół  urządzeń  gazowych  służących  do
przyłączenia sieci wewnętrznej,  będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora
systemu.

7. Własność paliwa  gazowego  przechodzi  na Zamawiającego  po dokonaniu  pomiaru na  wyjściu
z układu pomiarowego.

8. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych,
zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i



korzystania  z  usług  dystrybucji  paliwa  gazowego,  na  podstawie  odrębnie  udzielonego
pełnomocnictwa.

9. Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  wyłonionemu  w  zakończonym  postępowaniu  wszystkie
niezbędne dane umożliwiające skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

10. Zamawiający  informuje,  że  dla  większości  punktów  poboru,  ewentualna  procedura  zmiany
sprzedawcy paliwa gazowego, przeprowadzona będzie po raz pierwszy.

11. Zamawiający nie posiada na chwilę obecną ofert promocyjnych ani nie jest członkiem programów
lojalnościowych.

Warunki dostaw
§ 3

1. Dostawy gazu odbywać się będą za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora 
Systemu Dystrybucji. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi o numerze ………...

……………….., wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu ……………………….,
której okres ważności przypada na dzień ……………………................................. 

3. Wykonawca nie będący OSD oświadcza niniejszym, że ma zawartą umowę generalną na przesył

paliwa  gazowego  z  OSD,  umożliwiającą  sprzedaż  gazu  do  obiektów  Zamawiającego  za
pośrednictwem  sieci  dystrybucyjnej  OSD,  której  okres  ważności  przypada  na  dzień
……………………………….… . 

4. 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. 

Przedmiot Umowy i podstawowe zasady realizacji Umowy
§ 4

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa dostawa gazu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać
paliwa  gazowe  o cieple  spalania oraz  parametrach jakościowych określonych w Taryfie  oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Usługę  dystrybucji  paliwa  gazowego  do  instalacji  znajdujących  się  w  punktach  odbioru,

szczegółowo opisanych  w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, będą wykonywać Operatorzy
Systemów Dystrybucyjnych. 

3. Zamawiający  oświadcza,  że paliwo gazowe nabywane jest  na cele grzewcze. O zmianie celu

wykorzystywania  paliwa  gazowego  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  na  7  dni  przed
planowaną zmianą. 

4. Wstrzymanie lub ograniczenie dostaw paliwa gazowego do Odbiorcy, w sytuacji gdy niezwłoczne
wstrzymanie  lub  ograniczenie  dostarczania  tego  paliwa  mogłoby  powodować  zagrożenie
bezpieczeństwa  życia,  zdrowia  lub  środowiska,  bądź  uszkodzenie  lub  zniszczenie  obiektów
technologicznych Odbiorcy będzie możliwe w ciągu najpóźniej 7 dni od podjęcia uprawnionych
działań. 

5. Odbiorca w trakcie obowiązywania Umowy będzie kwalifikowany do właściwej grupy taryfowej na

poszczególne okresy obowiązywania Umowy, zgodnie z postanowieniami  Taryfy Sprzedawcy i
Operatora. 

6. Ustala  się,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy
wynosi………………………………………………………………………………………..………..zł
brutto (słownie: ………………………………………………………………………………………..), 

7. Ewentualna zmiana prognozowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla
Zamawiającego  (Odbiorcy),  poza  rozliczeniem  za  faktycznie  zużyte  paliwo  gazowe  wg  cen
określonych  w  dokumentacji  przetargowej  i  niniejszej  Umowie  oraz  rozliczeniem  za  usługi
dystrybucji pobranego paliwa gazowego, wg obowiązującej w danym okresie Taryfy Operatora, do
sieci którego Zamawiający (Odbiorca) jest przyłączony. 



Podstawowe obowiązki stron umowy
§ 5

1. W  ramach  niniejszej  Umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  nieprzerwanych

dostaw gazu ziemnego do punktów odbioru opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do Umowy
oraz zapewnienia należytego wykonywania usług związanych z dystrybucją gazu ziemnego.

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) złożenia  OSD,  w  imieniu  własnym  i  Zamawiającego  (Odbiorcy)  zgłoszenia  o  zawarciu
niniejszej Umowy / powiadomienia o zmianie sprzedawcy, 

2) reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy. 
Czynności  opisane  w  pkt  1),  2)  Wykonawca  podejmie  niezwłocznie,  w  terminie
umożliwiającym  rozpoczęcie  dostaw  począwszy  od  dnia  01  marca  2016r.,  mając  na
względzie konieczność przeprowadzenia procedury zmiany  sprzedawcy.  W dniu zawarcia
niniejszej  Umowy  Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  stosownych  Pełnomocnictw  w  tym
zakresie. 

3) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dokonania  wszelkich  czynności  i  uzgodnień  z  OSD

niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.  W przypadku zaistnienia
okoliczności  uniemożliwiających  lub  opóźniających  zmianę  sprzedawcy,  Wykonawca
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.

4) zapewnienia sprawdzenia przez OSD, na żądanie Zamawiającego, prawidłowości działania
układu pomiarowego, którego właścicielem jest OSD, w terminie 14 dni od zgłoszenia, 

5) zapewnienia,  na żądanie Zamawiającego, zlecenia przez OSD niezależnemu laboratorium

posiadającemu  wymaganą  akredytację  sprawdzenia  prawidłowości  działania  układu
pomiarowego,  w  terminie  7  dni  od  dnia  zgłoszenia  żądania  oraz  umożliwienia
Zamawiającemu  zlecenia  wykonania  dodatkowej  ekspertyzy  w  terminie  30  dni  od  daty
otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, 

6) sprawdzenia  dotrzymania  parametrów  jakościowych  paliwa  gazowego,  wykonując
odpowiednie pomiary,  a w przypadku stwierdzenia niezgodności  jakości paliwa gazowego
z Umową, pokrycia kosztów badań oraz udzielenia stosownej bonifikaty, o której mowa w § 8,

7) przyjmowania zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania paliwa gazowego, 

8) dokonywania korekt rozliczeń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zainstalowaniu

lub  działaniu  układu  pomiarowego  oraz  w  przypadku  przyjęcia  do  rozliczeń  błędnych
odczytów wskazań układu pomiarowego, 

9) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń. 

10) na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bilansowania
handlowego  w  zakresie  sprzedaży  paliwa  gazowego.  Tym  samym  Wykonawca  zwalnia
Zamawiającego (Odbiorcę) z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z bilansowaniem
handlowym. 

3.  Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) pobierania gazu ziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy. 

2) terminowego regulowania należności za pobrany gaz ziemny oraz usługi przesyłu (zgodnie

z obowiązującą Taryfą OSD).
3) powiadamianie  Wykonawcy  o  zmianie  planowanej  wielkości  zużycia  paliwa  gazowego

w przypadku zmian w sposobie wykorzystania urządzeń i instalacji gazowych.
4.   Strony zobowiązują się do: 

1) niezwłocznego  wzajemnego  informowania  się  o  zauważonych  wadach  lub  usterkach
w układzie  pomiarowym  oraz  innych  okolicznościach  mających  wpływ  na  rozliczenia  za
pobrany gaz ziemny lub usługi przesyłu. 

2) zapewnienia  wzajemnego  dostępu  do  danych  oraz  wglądu  do  materiałów  stanowiących

podstawę do rozliczeń za pobrany gaz ziemny lub usługi przesyłu. 
5.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie zatrudnienie przy realizacji

dostawy osoby na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu
pracy)  w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy,  na cały okres  realizacji  zamówienia,  za co
Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty:
1)  przedłożył  Zamawiającemu  zgodnie  z  art.  29  ust.  4  pkt  3  ustawy  Pzp  oświadczenie

o zatrudnieniu przy realizacji zadania osoby na umowę o pracę w rozumieniu  Kodeksu pracy
(tj. Dz.U. 2018 r. poz. 917 z późn.. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich
UE,  EOG,  na  cały  okres  realizacji  zamówienia  na  podstawie  umowy  o pracę  z  podaniem



terminów ważności umowy oraz funkcji jaką będzie pełniła osoba niepełnosprawna, nie później
niż trzy dni po podpisaniu umowy;

2) przedłożył  Zamawiającemu na każde jego żądanie,  na każdym etapie realizacji  zamówienia
stosownych dokumentów potwierdzających zatrudnienie przy realizacji  zamówienia osoby na
umowę  o  pracę  zgodnie  z  zapisami  pkt.  1  wzoru  umowy  pod  rygorem  naliczenia  kar
umownych.

5. W przypadku  niewywiązania  się  Wykonawcy  z  obowiązku  określonego  w  ust.  4  niniejszego

paragrafu  Zamawiającego  ma  prawo  naliczyć  kary  umowne  zgodnie  z zapisami  §  14  ust.  3
umowy.

Standardy jakościowe/Bonifikaty
§ 6

1. Standardy  jakości  obsługi  Zamawiającego  są  określone  w  obowiązujących  przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne.

2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców, Zamawiającemu na
jego  pisemny  wniosek  przysługuje  prawo  bonifikaty  według  stawek  określonych  w  §  41
Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi albo później wydanym obowiązującym w trakcie
realizacji umowy akcie prawnym określającym te stawki. 

3. W celu zagwarantowania sprawnej obsługi Wykonawca zapewni  Zamawiającemu kontakt z co

najmniej  dwiema  osobami  bezpośrednio  odpowiedzialnymi  za  realizację  Umowy  ze  strony
Wykonawcy.  Wszelkie  zgłoszenia  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy,  wynikające  z  treści
Umowy,  realizowane  poprzez  kontakt  ze  wskazanymi  osobami  za  pomocą  faksu  lub  poczty
elektronicznej będą traktowane na równi z przekazaniem informacji  tradycyjna droga pocztową.
Wykonawca  zobowiązany  jest  każdorazowo  niezwłocznie  potwierdzić  otrzymanie  wiadomości
przesłanej pocztą elektroniczną lub pisma przesłanego faksem wiadomością zwrotną lub faksem
zwrotnym.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  powiadomienia  Zamawiającego  (Odbiorcy)

o wystąpieniu  sytuacji  awaryjnej,  która  może  mieć  wpływ  na  pracę  urządzeń,  instalacji
Zamawiającego  (Odbiorcy),  a  w  szczególności  o  przewidywanym  czasie  trwania  i  zakresie
ograniczeń  w dostawie/dystrybucji paliwa gazowego. 

5. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  skutki  nienależytego  wykonania  przedmiotu

Umowy  wynikające  z  utrudnienia  Zamawiającemu  kontaktu  z  Wykonawcą  polegające  na  nie
sprawdzeniu  na  bieżąco  skrzynki  poczty  elektronicznej  stwierdzone  na  podstawie  braku
potwierdzenia otrzymania wiadomości, o którym mowa w ust. 3 lub utrzymywaniu skrzynki poczty
elektronicznej  w  sposób  uniemożliwiający  przesłanie  wiadomości,  np.  przepełnienie  skrzynki,
potwierdzone  komunikatem  zwrotnym  przy  jednoczesnym  braku  potwierdzenia  otrzymania
wiadomości,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  a  także  utrzymywaniu  urządzenia  faksu  w  sposób
uniemożliwiający  przesłanie  pisma,  np.  brak  papieru w urządzeniu,  odłączenia urządzenia od
instalacji  teletechnicznej,  potwierdzone raportem transmisji  lub braku potwierdzenia otrzymania
przesłanego pisma, o którym mowa w ust. 3.

Ceny i stawki opłat 
§ 7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane będzie jako suma opłat
za  pobrane  paliwo  gazowe  (wg  stawek  przedstawionych  w  Formularzu  kalkulacji  cenowej-
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy) oraz opłat dystrybucyjnych wynikających z obowiązującej
Taryfy OSD, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ceny jednostkowe i stawki za paliwo gazowe
zgodnie z  Taryfą Sprzedawcy  będą  niższe niż  stawki  i  ceny  jednostkowe za paliwo  gazowe
przedstawione  w Ofercie  Wykonawcy  (w  Formularzu  kalkulacji  cenowej),  obowiązywać  będą
stawki wynikające z zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfy Wykonawcy.

2. Opłaty  za  pobrane  paliwo  wyliczane  będą,  jako  iloczyn  ilości  pobranego  paliwa  gazowego

(którego  wielkość  ustalona  zostanie  na  podstawie  odczytów  układów  pomiarowych,
udostępnionych  Wykonawcy  przez  OSD)  oraz  ceny  jednostkowej  netto  za  kWh  wskazaną
w Formularzu kalkulacji cenowej stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy powiększone o należny
podatek VAT. 

3. Opłaty za usługi dystrybucji/przesyłu obliczane będą zgodnie z obowiązującą dla danej grupy.

4. Cena  jednostkowa  brutto  za  1kWh  paliwa  gazowego  pozostanie  przez  cały  okres  Umowy

niezmienna z zastrzeżeniem zapisów §13 pkt 1) Umowy. 



5. Zmiana  grupy  taryfowej  następuje  nie  częściej  niż  raz  na  12  miesięcy  .  Jeżeli  zostanie
stwierdzone zużycie Paliwa gazowego w ilości, która daje podstawę do zakwalifikowania odbiorcy
do innej grupy taryfowej.

Zasady rozliczeń
§ 8

1. Rozliczenia za pobrane paliwo gazowe odbywać się będą na podstawie rzeczywistych wskazań

układu  pomiarowego  oraz  zgodnie  z  okresem  rozliczeniowym  operatora  Systemu
Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

2. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy na podstawie
danych o zużyciu przekazanych przez OSD za dany okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem, że
w przypadku  nie  otrzymania  od  Operatora  informacji  o  zużyciu  w  okresie  dwóch  kolejnych
okresów rozliczeniowych, Wykonawca wystawi fakturę sporządzoną w oparciu o prognozowane
miesięczne zużycie paliwa, bądź w oparciu o dane o zużyciu przekazywane Wykonawcy przez
Odbiorcę w formie elektronicznej  na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail lub fax-em na
wskazany przez Wykonawcę numer fax. Niezwłocznie po otrzymaniu od OSD danych o zużyciu
Wykonawca wystawi fakturę korygującą, z terminem płatności określonym w ust. 4 niniejszego
paragrafu. 

3. W  toku  realizacji  zamówienia  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmniejszenia  lub
zwiększenia  łącznej  ilości  zakupionego  paliwa  gazowego  i  wartości  dystrybucji  zakupionego
paliwa  gazowego  w zakresie  do  ±  20% względem  ilości  (wartości)  zamówienia  określonego
w załączniku nr  1 do umowy.  Zaistnienie okoliczności,  o której  mowa powyżej  ,  spowoduje
odpowiednio  zmniejszenie  lub  zwiększenie  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  z  tytułu
niniejszej umowy. W ramach niniejszego prawa Zamawiający może dodawać i odejmować punkty
poboru  gazu.  W  przypadku  dodawania  i  odejmowania  punktów  poboru  gazu  oraz  zmiany
parametrów  dystrybucji  gazu  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 PURE nie
wymagają złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli. W przypadku nieskorzystania przez
Zamawiającego  z  prawa  do  zmniejszenia  lub  zwiększenia  łącznej  ilości  zakupionego  paliwa
gazowego i wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie ± 20% względem ilości
Wykonawcy  nie  przysługują  żadne  roszczenia  z  tego  tytułu.  Całkowita  wartość  zmian  wyżej
opisanych  nie  przekroczy  20%  wartości  umowy  kompleksowej,  która  zostanie  zawarta
z Wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu. 

4. W przypadku przekroczenia mocy umownej w danym punkcie odbioru,  Wykonawca uwzględni

opłatę -  zgodnie z obowiązującą Taryfą OSD - na fakturze okresowej  lub wystawi  dodatkową
fakturę z terminem płatności  zgodnym z  terminem płatności  określonym w ust.  4  niniejszego
paragrafu. 

5. Wykonawca  wystawia faktury  nie  później  niż  w terminie  7  dni  roboczych  od  daty  uzyskania

od OSD danych  o  zużyciu,  z  terminem  płatności  …….  dni  od  daty  doręczenia  poprawnie
wystawionej faktury.

6. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest  dzień uznania rachunku bankowego
Wykonawcy wskazanego na fakturze VAT. 

7. Faktury  rozliczeniowe wystawiane  będą  na koniec  okresu rozliczeniowego  w terminie  14  dni

od otrzymania  przez  Wykonawcę  odczytów  liczników  pomiarowych  od  Operatora  Systemu
Dystrybucyjnego.

8. Zamawiającemu, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, przysługuje

prawo do wniesienia pisemnej reklamacji, którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie
14 dni od daty jej doręczenia. 

9. W przypadku uwzględnienia reklamacji,  Wykonawca niezwłocznie wystawi  fakturę korygującą,
a powstałą  nadpłatę  zwróci  na  rachunek  bankowy  Zamawiającego  na  jego  pisemne  żądanie
wyrażone w reklamacji. 

10. Wniesienie  przez  Zamawiającego  reklamacji  do  Wykonawcy  nie  zwalnia  go  z  obowiązku

terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy: 
1) na fakturze uwzględniono punkty poboru nie należące do Odbiorcy, 

2) uwzględnione na fakturze stawki za paliwo gazowe są niezgodne ze stawkami opisanymi

w §7  ust.  2  Umowy oraz  złożoną przez  Wykonawcę ofertą  lub  zawierają  dodatkowe nie
uwzględnione w Umowie opłaty. W takiej sytuacji zawieszeniu ulega bieg terminu płatności za
dostarczone paliwo  gazowe,  do czasu dostarczenia korekty faktury,  natomiast  zapłata za
usługi dystrybucji zostanie dokonana w terminie.  



Płatności
§ 9

1. Adresatem i płatnikiem należności za dostawę paliwa gazowego w ramach niniejszej umowy jest:

       Komenda Wojewódzka Policji, 

       ul. Małopolska 47,

       70 – 515 Szczecin

       NIP 851-030-96-92, REGON 810603040

2. Zamawiający wyraża zgodę na zbiorcze wystawianie faktur dla poszczególnych grup taryfowych. 

3. W  przypadku  przekazania  faktury  Zamawiającemu  w  terminie  późniejszym,  Wykonawca  nie

będzie obciążał Zamawiającego karnymi odsetkami za przekroczenie terminu płatności. 
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający

złoży pisemną reklamację, powołując się na sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona
przez  Wykonawcę  w  terminie  14  dni.  Złożenie  reklamacji  w żadnym  przypadku  nie  zwalnia
Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności. Po rozpatrzeniu przez Wykonawcę
reklamacji w zakresie rozliczeń, Zamawiającemu zostanie wystawiona stosowna korekta faktury.
Zapisy §6 ust. 3 umowy stosuje się odpowiednio.

5. Za  przekroczenie  terminów  płatności,  Wykonawcy  przysługuje  prawo  naliczania  odsetek

w wysokości ustawowej za opóźnienie w transakcjach handlowych.
6. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie

powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

Wstrzymanie dostaw
§ 10

1. Wstrzymanie dostaw gazu ziemnego do danego punktu odbioru następuje poprzez wstrzymanie

dostarczania gazu ziemnego przez OSD na wniosek Wykonawcy.  
2. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż gazu ziemnego do danego punktu odbioru, gdy Odbiorca

zwleka z zapłatą za pobrany gaz ziemny co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności faktury,
pomimo uprzedniego pisemnego powiadomienia Odbiorcy o zamiarze wstrzymania świadczenia
usług i dostaw, z zastrzeżeniem zapisów §10 ust. 9. 

3. Wznowienie dostarczania gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek
Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności. 

4. Dostawy gazu ziemnego mogą zostać wstrzymane w sytuacji, gdy podczas kontroli stwierdzono,
że  nastąpił  nielegalny  pobór,  lub  w  przypadku,  gdy  w  wyniku  przeprowadzonej  kontroli
stwierdzono, że instalacja Zamawiającego (Odbiorcy) stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia,
zdrowia lub środowiska. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem dostaw paliw

gazowych  wskutek  naruszenia  przez  Zamawiającego  (Odbiorcę)  warunków  Umowy  i
obowiązujących przepisów Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego. 

Okres obowiązywania Umowy
§ 11

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

2. Dostawy odbywać się będą w okresie od 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r., z zastrzeżeniem,

że warunkiem rozpoczęcia  dostaw jest  rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową
dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

3. Umowa zawarta zostaje na czas określony do dnia 30.09.2020 r.

Rozwiązanie umowy/Odstąpienie od umowy
§ 12

1. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich

zobowiązań z niej wynikających.  
2. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy

druga ze Stron, pomimo pisemnego wezwania i upływu wyznaczonego 7 dniowego terminu na
usunięcie nieprawidłowości, rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 



3. Umowa może być  rozwiązana przez  Zamawiającego  w trybie  natychmiastowym w przypadku
utraty  przez  Wykonawcę  uprawnień  przewidzianych  obowiązującymi  przepisami  do  realizacji
niniejszej Umowy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy (części lub

całości) nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia
Umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  (części  lub  całości)  w  terminie  30  dni  od
powzięcia  wiadomości  o  powyższych okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  również  w  następujących
okolicznościach:

1)  jeżeli  w  wyniku  wszczętego  postępowania  egzekucyjnego  nastąpi  zajęcie  majątku
Wykonawcy  lub  znacznej  jego  części  uniemożliwiającej  realizacje  przedmiotu  Umowy  –
odstąpienie  od  umowy  w  tych  przypadkach  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  dnia
powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie
od umowy z tej przyczyny,

2)  jeżeli  Prezes Urzędu Regulacji  Energetyki cofnie Wykonawcy koncesję na obrót  paliwami

gazowymi lub po wygaśnięciu koncesji nie udzieli mu nowej koncesji – odstąpienie od umowy
w  tych  przypadkach  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  przez
Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej
przyczyny,

3) jeżeli  OSP/OSD  wypowie  Wykonawcy  umowę  o  świadczenie  usług  przesyłania  i/lub
dystrybucji  paliwa  gazowego,  wiążącą  Wykonawcę  z  OSP/OSD,  która  umożliwia
dostarczenie  paliwa  gazowego  na  podstawie  OWU  oraz  umowy  do  Punktu  Poboru
Zamawiającego – odstąpienie od umowy w tych przypadkach może nastąpić w terminie 30
dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie od umowy z tej przyczyny.

6. Wykonawca  może  rozwiązać  umowę  w  trybie  natychmiastowym,  bez  zachowania  okresu

wypowiedzenia, w przypadku, gdy wykryto nielegalny pobór paliwa gazowego u Zamawiającego.
7. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia przez którąkolwiek ze

Stron od umowy, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w terminie drugiej stronie w formie pisemnej

pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie.
9. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo

do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot umowy zrealizowany w trakcie obowiązywania umowy.
Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.

10.  Odstąpienie Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub
odszkodowania.

Zmiany postanowień Umowy
§ 13

Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ustala się następujące
okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej
umowy:
1) zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT),

2) zmiany kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego 

oraz, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany opisane w pkt. 3 i  4 mają wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku:

3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

4) zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
5) zmiany cen i stawek za usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa

URE  zmiany  Taryfy  na  usługi  przesyłu  gazu  OSD,  które  miałyby  obowiązywać  w okresie
obowiązywania Umowy. 

6) rezygnacja  przez  Zamawiającego  z  punktów  odbiorów  wymienionych  w  Załączniku  nr  1 do
Umowy;  może  nastąpić  w  przypadku  przekazania,  sprzedaży,  wynajmu  obiektu  innemu
właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. Zmiana umowy nastąpi poprzez
zawarcie stosownego aneksu do Umowy.



7) zmiany mocy umownej w związku ze zmianą zapotrzebowania na paliwo gazowe, pod warunkiem
wyrażenia zgody przez Operatora. 

8) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego do poszczególnych punktów odbioru jeżeli

zmiana ta wynika z przedłużającej  się procedury zmiany sprzedawcy lub procesu rozwiązania
dotychczasowych umów kompleksowych lub z przyczyn niezależnych od Stron.

9) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli  zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści

Umowy do aktualnego stanu prawnego.
10) W innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia niniejszej Umowy,

a mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub
na wynik postępowania. 

11) W  przypadku  zmiany  organów  uprawnionych  do  reprezentacji  zarówno  Zamawiającego  jak

i Wykonawcy,  danych  adresowych  stron  umowy  lub  innych  danych,  które  w  umowie  mają
charakter czysto informacyjny.

12) Konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej; 

13) Zmiany  postanowień  niniejszej  Umowy,  z  zastrzeżeniem  zapisów  pkt.  1,  5  i  11  mogą  być
dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem
nieważności.

Kary Umowne
§ 14

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  za  odstąpienie  od  Umowy  przez
Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca,  w  szczególności
jeżeli  Wykonawca nie rozpoczął realizacji  przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
realizuje  przedmiot  umowy  niezgodnie  z  jej  postanowieniami  lub  Prezes  Urzędu  Regulacji
Energetyki cofnie Wykonawcy koncesję z przyczyn określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3 i 6 ustawy
Prawo energetyczne, w wysokości 100 000 zł.

2. Z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w szczególności co do postanowień zawartych w § 6
ust. 5, § 8 ust. 6, oraz § 9 ust. 4 Umowy Zamawiający, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości, naliczy karę umowną w wysokości 1500
zł. po upływie terminu wyznaczonego w tym piśmie przez Zamawiającego, który nie może być
krótszy niż 7 dni od dnia dostarczenia pisma do Wykonawcy.

3. W  przypadku  nie  wykonania  obowiązków  wynikających  z  §  5  ust.  5  Wykonawca  zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości  500 zł za każdy brakujący dokument niedostarczony
w terminie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
po uprzednim poinformowaniu jego o wysokości kar i sposobie ich wyliczenia.

5. W przypadku gdy kara umowna, o której mowa w ust.  1 nie pokryje strat  poniesionych przez
Zamawiającego  do  czasu  wyboru  nowego  sprzedawcy  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający
poza  kara  umowną,  o  której  mowa   w  ust.  1  naliczy  dodatkową  karę  umowną  w  kwocie
odpowiadającej różnicy między kwotą, o której mowa w ust. 1, a poniesionym stratom.

Postanowienia końcowe
§  15

1.   Strony ustalają następujące dane teleadresowe do korespondencji:
1) Zamawiający:  Komendą  Wojewódzką  Policji  w  Szczecinie,  ul  Małopolska  47,  70-515

Szczecin tel. …………………, faks. …………………,        e-mail……………
                   Osoba do kontaktu ……………… tel. ………… fax………., e-mail ……...……..

2) Wykonawca: …………………………………………………………………………….

              tel. …………………, faks. ………………………….…, e-mail………………….……….
a) osoba  do  kontaktu  w  sprawach  handlowych  …………………………………...….,  tel.

……………………, fax. …………………………., e-mail …….….…………, 
b) osoba  do  kontaktu  w  sprawach  technicznych  …………………………………..,  tel.

………………….……, fax. ……………...……………, e-mail ….…….……..

2. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 Strona, której
dotyczy zmiana, zobowiązuje się – w ciągu 5 dni od dokonania zmiany – poinformować o tym
fakcie drugą Stronę. 

3. Wszystkie  ewentualne  kwestie  sporne  powstałe  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  Strony



rozstrzygać  będą  polubownie.  W  przypadku  nie  dojścia  do  porozumienia  spory  podlegają
rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W  przypadku  sprzeczności  pomiędzy  postanowieniami  umowy  kompleksowej  indywidualnie

ustalonymi  przez  strony,  a  postanowieniami  „Ogólnych  warunków  umowy”  rozstrzyga  treść
indywidualnych postanowień zapisanych w umowie kompleksowej.

5. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  przeznaczeniem:  dwa

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
6. Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Wykaz punktów poboru gazu,

2)  Załącznik nr 2 – Formularz kalkulacji cenowej  Wykonawcy, 

3)  Załącznik nr 3 - Wyciąg z Taryfy Wykonawcy.

       Z A M A W I A J Ą CY                                                                                  W Y K O N A W C A


