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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia

o  wyborze  oferty  przedłoży  Zamawiającemu  do  akceptacji  projekt  umowy

kompleksowego dostarczania paliwa gazowego dla Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza,  że posiada (i będzie posiadał w całym okresie obowiązywania

umowy)   ważną  koncesję  na  obrót  paliwem gazowym wydaną  przez  Prezesa  Urzędu

Regulacji Energetyki.

3. Wykonawca  będący  Operatorem  Systemu  Dystrybucyjnego  oświadcza,  że  posiada

(i będzie posiadał  w całym okresie obowiązywania umowy) aktualną koncesję wydaną

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

4. Jeżeli ww. Wykonawca nie jest dotychczasowym Wykonawcą dostawy gazu, to umowa

powinna zawierać następujące postanowienia::

1) Wykonawca  zobowiązuje  się  w  ramach  niniejszej  umowy  do  przeprowadzenia,

w imieniu  Zamawiającego,  na  podstawie  odrębnie  udzielonego  pełnomocnictwa,

procedury  zmiany  dotychczasowego  wykonawcy  umowy  kompleksowej  paliw

gazowych, z utrzymaniem ciągłości dostaw gazu.

2) Wykonawca nie będący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oświadcza, że posiada

aktualną  umowę  z  przedsiębiorstwem  gazowniczym  prowadzącym  działalność

w zakresie  dystrybucji  paliwa  świadczenie  usług  dystrybucyjnych  na  obszarze,  na

którym znajduje się dany punkt odbioru paliwa.

5. Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  kompleksowa  dostawa  gazu  ziemnego

wysokometanowego grupa E obejmująca sprzedaż gazu oraz usługę dystrybucji gazu do

jednostek  Policji  garnizonu  zachodniopomorskiego  Komendy  Wojewódzkiej  Policji

w Szczecinie.

6. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem : tj.

m.in.

1) Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (tj., Dz.U. 2018 poz. 755 z

późn.zm),

2) Przepisami  wykonawczymi wydanych  na  podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997 r.,

ustawy Prawo energetyczne,

3) koncesją a obrót paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa URE Sprzedawcy paliw

gazowych, 

4) koncesją na świadczenie usług dystrybucji  paliw gazowych wydanej  przez Prezesa

URE spółce pełniącej funkcje Operatora Systemu Dystrybucji (OSD),

5) Taryfą Wykonawcy obowiązującą w trakcie biegu umowy,

6) Taryfą Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) obowiązującą w trakcie biegu umowy,

7) Ogólnymi warunkami umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego,

8) Kodeksem cywilnym oraz ogólnie obowiązujących przepisami prawnymi.

7. Podstawowe obowiązki Wykonawcy:

1) Wykonawca  będzie  dostarczał  paliwo  gazowe  o  parametrach  jakościowych

określonych w taryfie  oraz o ciśnieniu wskazanym w umowie.

2) Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy będzie kwalifikowany do właściwej

grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie. Zmiana grupy taryfowej,

zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie,  wymaga zmiany w formie pisemnej  tj.

aneksu do umowy.



3) Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego o planowanych przez  Operatora Systemu

Dystrybucyjnego przerwach w dostawie gazu ziemnego, wynikających z konieczności

przeprowadzenia  terminowych  przeglądów  i  konserwacji  urządzeń  gazowniczych,

oraz wstrzymania dostarczania paliwa gazowego  z innych  przyczyn Wykonawca ma

obowiązek powiadamiania Zamawiającego o przewidywanym terminie wznowienia

dostarczania paliwa gazowego

4) Wykonawca  zapewnia  wznowienie  dostawy  paliwa  gazowego  bezzwłocznie  po

ustaniu przyczyn uzasadniających przerwanie jego dostarczenia

5) na  żądania  Zamawiającego,  Wykonawca  zapewnia  sprawdzenie  prawidłowości

działania Układu pomiarowego, którego Wykonawca jest właścicielem w terminie 14

dni od zgłoszenia.

6) Wykonawca  ma  obowiązek  sprawdzić  na  żądanie  Zamawiającego  parametry

jakościowe paliwa gazowego.,

7) Wykonawca udzieli bonifikaty w przypadku stwierdzenia niezgodności jakości paliwa

gazowego z umową,

8) Wykonawca ma obowiązek przyjąć reklamację od Zamawiającego i ją rozpatrzyć ją

w terminie 14 dni

9) O zmianach taryf oraz terminie wprowadzenia tych zmian Wykonawca zawiadomi

Zamawiającego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Podstawowe obowiązki Zamawiającego: 

1) Zamawiający ma obowiązek terminowo regulować należności  związane z realizacją

umowy,

2) Zamawiający  zapewnia  upoważnionym  przedstawicielom  Wykonawcy  dostępu  do

układów pomiarowych, dokonywanie przez Wykonawcę odczytów oraz wykonywania

przez niego niezbędnych prac eksploatacyjnych lub zabezpieczających,

3) Zamawiający informuje Wykonawcę o zmianie planowanej wielkości zużycia paliwa

gazowego  w  przypadku  zmian  w  sposobie  wykorzystania  urządzeń  i  instalacji

gazowych,

4) Zamawiający zabezpiecza przed zniszczeniem lub uszkodzeniem układu pomiarowego,

5) Zamawiający utrzymuje w należytym stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi

przepisami,  znajdujące się w jego obiekcie instalacji gazowej, za którą zamawiający

odpowiada

8. Dostawa   i  dystrybucja  gazu  ziemnego  będą  wykonywane  przez  okres  12  miesięcy,

począwszy  od  dnia  skutecznego  rozwiązania  umowy  o  dystrybucję  i  dostawę  gazu

z aktualnym Wykonawcą u Zamawiającego,

9. Rozliczenie  należności  z  tytułu  umowy  następować  będzie  na  podstawie  faktur

wystawianych przez Wykonawcę. 

10. Po  upływie  każdego  miesiąca  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Sprzedawca  wystawi

fakturę  miesięczną  za  dostawę  paliwa  gazowego,  która  powinna  zawierać  m.in.

wyszczególnienie  wszystkich  pozycji  kosztowych  oraz  załącznik  zawierający

wyszczególnienie dziennego zużycia gazu i maksymalnego poboru gazu.

11. Należności  wynikające  z umowy płatne  będą  w terminie  zaoferowanym w ofercie na

podstawie  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy

wskazany w fakturze.

12. Strony ustalają, iż zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego

Wykonawcy.

13. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron.

14. W razie powstania okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający



może  odstąpić  od  umowy w  terminie  30  dni  od  daty  powzięcia  wiadomości  o  tych

okolicznościach.

15. Strony  przewidują  możliwość  odstąpienia  od  umowy ze  skutkiem  natychmiastowym,

w przypadku, gdy Wykonawca utraci koncesję lub umowę dystrybucyjną, w wyniku czego

nastąpi  utrata  możliwości  dostarczania  paliwa  gazowego  do  Zamawiającego  o  ww.

okolicznościach. 

16. Zamawiający, który wypowiada umowę jest zobowiązany pokryć należności za pobrane

paliwo gazowe oraz świadczenie us lug dystrybucji paliwa gazowego. 

17. Za  przekroczenie  terminu  płatności  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  odsetki  karne

w wysokości obowiązującego przepisami prawa.


