
Załącznik nr 8 do SWZ 
 

Znak sprawy: ZS-46/2023 
 
 

 
ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY STANOWIĄCE  INTEGRALNĄ  CZĘŚĆ  

UMOWY 
 

 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w dniu ........02.2023r. w trybie ustawy z dnia                    

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 tj. z późn. zm.) – 

zastosowany tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp, Zamawiający zleca a Wykonawca 

(Sprzedawca) zobowiązuje się realizacji zadania pn. „Kompleksowy zakup paliwa 

gazowego.” do obiektów BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu w 2023r.”.                                              

Planowany termin wykonania zamówienia: 01.04.2023r – 31.12.2023r. /9 miesięcy/ 

2. Zamawiający (Odbiorca) oświadcza, że nie jest przedsiębiorstwem energetycznym 

wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym. 

3. Zamawiający (Odbiorca) oświadcza, że posiada tytuły prawne do obiektów wymienionych                    

w Specyfikacji technicznej - Załączniku nr 5 do SWZ. 

4. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży 

paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownego 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego wraz z zawarciem kompleksowej 

umowy sprzedaży paliwa gazowego.  

5. Warunkiem rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego we wskazanym terminie jest 

pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy oraz skuteczne rozwiązanie 

dotychczas obowiązujących umów na dostawę paliwa gazowego.  

6. Zamawiający wymaga by Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dzień 

składania ofert posiadali zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego, tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.,  Oddział Zakład Gazowniczy 

w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, na podstawie której można prowadzić 

sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tych OSD do 

wszystkich punktów poboru gazu wskazanych przez Zmawiającego.  

7. Dostawa paliwa gazowego odbywać się na warunkach określonych ustawą Prawo 

energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1385 z późn. zm.) oraz w oparciu 

o przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki                 

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego 

(t. j. Dz.U. 2018 poz. 1158 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. 

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

paliwami gazowymi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 280), zgodnie z taryfą dla paliwa gazowego OSD, 

zasadami określonymi w koncesjach, zgodnie z postanowieniami warunków umowy a także 

zgodnie z ofertą Wykonawcy i zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.  



 

8. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy 

Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami w tym 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. Dz.U.2018.1158 t.j.)                            

w szczególności rozdz. 8 - Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe 

obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do przyjmowania od Zamawiającego, w uzgodnionym czasie, 

zgłoszeń i reklamacji, dotyczących dostarczanego paliwa gazowego – czas na rozpatrzenie                    

2 dni robocze.  

11. Zestawienia punktów poboru gazu uczestniczących w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego wraz z danymi o planowanym zużyciu paliwa gazowego, 

aktualnych parametrach dystrybucyjnych i aktualnym stanie umów podana jest                         

w zestawieniu zagregowanym w Załączniku nr 5 do SWZ. 

12. Dane o ilości kupowanego paliwa gazowego mają charakter szacunkowy, obliczone są na 

podstawie dotychczasowych poborów gazu. Prognoza zużycia paliwa gazowego wskazana 

SWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec 

zwiększeniu lub zmniejszeniu. Niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany 

jest stosować zaoferowane w postępowaniu ceny paliwa gazowego. 

13. Całkowity koszt przedmiotu zamówienia wynosi  ............................. złotych (netto) 

słownie: .................................................................................................... złotych 00/100 (netto) 

 podatek VAT ............... złotych 00/100 

 Całkowity koszt przedmiotu zamówienia wynosi  .......................................... złotych (brutto) 

 słownie: .................................................................................................. złotych 00/100 (brutto) 

14. Szczegółowe stawki dla poszczególnych punktów poboru zawarte są w formularzu 

ofertowym i obejmują wszystkie opłaty i podatki:  

I Punkt poboru nr ................ - ...... zł /MWh /netto/ + podatek VAT = ...... zł /MWh /brutto/ x 

....... MWh = ......... zł brutto 

II Punkt poboru nr ..............  - ...... zł /MWh /netto/ + podatek VAT =...... zł /MWh /brutto/ x 

....... MWh = ......... zł brutto 

III Punkt poboru nr .............  - ...... zł /MWh /netto/ + podatek VAT =...... zł /MWh /brutto/ x 

....... MWh = ......... zł brutto 

IV Punkt poboru nr ...........   - ...... zł /MWh /netto/ + podatek VAT =...... zł /MWh /brutto/ x 

....... MWh = ......... zł brutto 

oraz łączne opłaty dystrybucyjne:  .... zł netto + podatek VAT =.......... zł brutto 

 



15. Wykonawca winien dysponować nie później niż w dniu rozpoczęcia dostaw bezpiecznym 

portalem dostępowym dla odbiorców umożliwiającym pobieranie obrazów faktur i obserwację 

zużyć paliwa gazowego. Platforma powinna umożliwić zakładanie indywidualnych kont dla 

Odbiorców posługujących się tym samym nr NIP. Korzystanie z platformy winno być bezpłatne 

dla Odbiorcy.  

16. Rozliczenia odbywać się będą w okresach identycznych z okresem rozliczeniowym 

stosowanym przez OSD, na podstawie bieżących wskazań urządzeń pomiarowych 

układów pomiarowo-rozliczeniowych według cen jednostkowych podanych w ofercie. 

Będą to okresy miesięczne w odniesieniu do każdego Punktu poboru.  

17. Ewentualna zmiana rocznego zużycia energii określona w specyfikacji technicznej (załącznik nr 

5 do SWZ) nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza 

rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg. cen określonych w ofercie. 

18. Minimalna ilość zamawianego paliwa gazowego nie będzie niższa niż 70 % ilości 

określonej w specyfikacji technicznej załączonej do SWZ z zastrzeżeniem pkt 26. 

19. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot dostawy będzie płatne przelewem                     

w okresach miesięcznych w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Zamawiający 

dopuszcza możliwość wysyłania faktur drogą e-mailową w dniu ich wystawienia  w oparciu                        

o stosowne porozumienie zawarte w formie pisemnej. 

20. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy                             

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (Sprzedawcy)                

w następującym zakresie: 

1) Dopuszcza się zmiany cen wyłącznie w przypadku: 

a) zmiany taryfy lub wprowadzenia nowej taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE, 

b) ustawowej zmiany opodatkowania paliwa gazowego podatkiem akcyzowym                      

w okresie obowiązywania umowy, 

c) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

o wartość wynikającą z tych zmian na podstawie aneksu do umowy. 

2) Stawki opłat dystrybucyjnych w trakcie realizacji zamówienia mogą one ulegać zmianie, 

jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD. 

21. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia jednej lub 

kilku z następujących okoliczności dokonania zmiany, z uwzględnieniem poniżej 

wskazanego zakresu zmian, ich charakteru oraz warunków wprowadzenia:  

a) zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających 

wpływ na sposób realizacji umowy lub korzystania z dostaw przez 

Zamawiającego;  

b) zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, jeśli zmiana ta wpływa na 

sposób wykonania dostaw przez Wykonawcę (inne zmiany organizacyjne uważa 

się za zmiany nieistotnych postanowień umowy);  

 



22. Dokonanie zmian postanowień umowy jest możliwe, gdy zmiany tych postanowień nie stanowią 

istotnej zmiany zawartej umowy, o której mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (dalej: ustaw Pzp). Dokonanie zmiany postanowień Umowy jest możliwe, jeżeli 

zachodzą okoliczności określone w Dziale VII Rozdziale 3 ustawy Pzp. 

23. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej z zastrzeżeniem 

art. 455 ustawy Pzp po rygorem nieważności 

24. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający (Odbiorca) może odstąpić od umowy  terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca (Sprzedawca) może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

25. Na podstawie art. 439 ustawy Pzp każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w pkt. 13. (klauzula waloryzacyjna). 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 

1 w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 %                       

w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. 

Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia 

przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych                

z realizacją zamówienia o 15 %. 

2) W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek                    

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne oraz wskazanie podstaw prawnych 

a także dokładne wyliczenie kwoty o jaką ma zmienić się wynagrodzenie z powołaniem 

na obiektywne dane, które będą stanowić załącznik do wniosku. 

3) W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację                   

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. 

4) Wniosek o którym mowa w ust 2) i 3) można zgłosić nie wcześniej niż po upływie              

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia). Możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia                           

z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż co 3 miesiące. 

5) Zmiana wynagrodzenia wymaga formy aneksu.  

 

 



6) Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 

zmian wysokości wynagrodzenia, to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu 

umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez 

Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość 

wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.13. 

7) Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 6) należy rozumieć wartość 

wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

8) Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 2 określa się na podstawie wzoru: 

WZ = (W x F)/100, przy czym: 

W – wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu 

umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez 

Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, 

F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z 

komunikatów Prezesa GUS; 

9) Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa w ust. 6). 

10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2), 6)-8) 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy 

26. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym i art. 456 Pzp Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość odstąpienia 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) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, zostanie wydany nakaz 

zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub nie kontynuuje dostawy pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 26 Wykonawca (Sprzedawca) może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 



27. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto 

wymienionej w pkt. 13 za każdą rozpoczętą dobę braku dostaw paliwa gazowego oddzielnie dla 

każdego z obiektów wymienionych w specyfikacji technicznej o ile przyczyna braku dostaw energii 

nie leży po stronie Zamawiającego.  

28. W przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, 

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 

wymienionej w pkt. 13 oraz pokryje wszelkie koszty związane z zakupem przez Zamawiającego 

energii elektrycznej od innego dostawcy. 

29. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody Zamawiający może on dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

30. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych Wykonawcy kar umownych z należności 

przysługujących Wykonawcy z tytułu sprzedaży energii. 

31. Łączna kwota z tytułu kar nie może być wyższa niż 20 000 zł. 

32. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeks cywilny. 

33. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami SWZ wraz z późniejszymi zmianami 

a postanowieniami Umowy kompleksowego zakupu paliwa gazowego, pierwszeństwo mają 

postanowienia SWZ wraz z późniejszymi zmianami oraz Załącznik nr 8 do SWZ – Istotne 

postanowienia umowy, których treść stanowi integralną część Umowy kompleksowego 

zakupu paliwa gazowego. 

34. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Wykonawcy oraz Zamawiającego.  

35. Integralną część umowy stanowią Specyfikacja Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy.  

 

Zatwierdził: 

Prezes Zarządu 

       Jerzy Kliś 

-dokument podpisany  

elektronicznie- 
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