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UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO 

 NUMER ………………………………………… 

   

zawarta w dniu ……………………….. r. w Raciborzu, pomiędzy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
którą reprezentuje: 

……………………………………………………………………. 

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym 

a 

 

……………………………………………………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
………………………………………………………………………… pod numerem KRS ……………………………, 
NIP ……………………………. REGON …………………………………., wartość kapitału zakładowego …………………………. zł. 
reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………….. 

zwaną w dalszej części Wykonawcą, 

 

W treści Umowy Zamawiający oraz Wykonawca zwani są również Stronami, osobno zaś Stroną. 

 

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego o znakach EO/EG/005/2022 pn. „KOMPLEKSOWY ZAKUP PALIWA 

GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO”, 

przeprowadzonego na podstawie art.  132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129). 

 

Przedmiot Umowy i postanowienia ogólne 

 

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest: 

1) Sprzedaż paliwa gazowego – gazu wysokometanowego o symbolu E do punktów poboru gazu 

określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, wraz z usługą dystrybucji Paliwa Gazowego. 

2) Przeprowadzenie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, procedury zmiany sprzedawcy z utrzymaniem ciągłości 

dostaw paliwa gazowego. 

3) Ustalenie praw i obowiązków Stron niniejszej Umowy, a także zasad ich odpowiedzialności 

za niedotrzymanie warunków Umowy. 

2. Umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na podstawie postępowania 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129). 

3. Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywać na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.) – dalej ustawa Prawo 

energetyczne oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, w szczególności: rozporządzenia 
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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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 640 z późn. zm.), zgodnie z taryfą dla paliwa gazowego OSD, jak również 

przepisami Kodeksu cywilnego, postanowieniami Umowy oraz stawkami zawartymi w formularzu oferty 

dla danego punktu poboru. 

4. Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywać na warunkach określonych przepisami Ustawy z dnia 26 

stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z 

sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202) dla punktów poboru gazu, dla których Zamawiający 

złoży stosowne oświadczenie wynikające z ww. Ustawy. 

5. Użyte w Umowie pojęcia oznaczają, co następuje: 

1) Awaria - zdarzenie niespodziewane, powodujące znaczną utratę technicznej sprawności sieci gazowej 

(w tym dystrybucyjnej lub przyłączonych do niej sieci czy urządzeń) lub poważne zagrożenie dla 

zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska lub nagłą konieczność przeciwdziałania powstaniu takich 

zagrożeń. 

2) Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3) Grupa Taryfowa – grupa Odbiorców kupujących Paliwo Gazowe, dla której stosuje się jeden zestaw cen 

lub stawek opłat i warunków ich stosowania, sklasyfikowana według kryteriów określonych w Taryfie. 

4) IRiESD– obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, opracowana przez OSD 

i wprowadzona przez OSD do stosowania, oraz zamieszczana na jego stronie internetowej. Na 

podstawie art. 9g ust. 12 Prawa energetycznego IRIESD stanowi integralną część Umowy 

kompleksowej. 

5) IRiESP – obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, opracowana przez OSP 

i wprowadzona przez niego do stosowania, oraz zamieszczona na jego stronie internetowej. 

6) Miesiąc umowny (gazowy) – okres od godziny 6.00 pierwszego dnia bieżącego miesiąca 

kalendarzowego do godziny 6.00 pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego 

bezpośrednio po miesiącu bieżącym, chyba że w Umowie określono inaczej. 

7) Moc umowna – maksymalna ilość Paliwa Gazowego wyrażona w kWh, którą Zamawiający może 

odebrać w ciągu godziny, ustalona w Umowie. 

8) Nielegalny Pobór Paliwa Gazowego – pobór Paliwa Gazowego bez zawartej i wiążącej umowy 

z Wykonawcą z całkowitym albo częściowym pominięciem Układu pomiarowego lub poprzez 

ingerencję w Układ pomiarowy, mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ww. 

Układ pomiarowy. 

9) Obiekt – nieruchomość, lokal lub inny obiekt, do którego zgodnie z Umową ma być dostarczane Paliwo 

Gazowe. 

10) Odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy 

z przedsiębiorstwem energetycznym. 

11) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją 

Paliw Gazowych, do którego sieci jest przyłączony Obiekt Zamawiającego, odpowiedzialne za ruch 

sieciowy w gazowym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo 

funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej 

niezbędną rozbudowę, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi – Polska Spółka Gazownicza 

Sp. z o. o. oddział w Zabrzu. 



Nr postępowania: EO/EG/005/2022                Załącznik nr 7 – Projekt umowy 

 

3 

12) Operator Systemu Przesyłowego (OSP) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem 

Paliw Gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym systemie przesyłowym, bieżące 

i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty 

oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi. 

13) Paliwo Gazowe – gaz ziemny wysokometanowy grupy E. 

14) Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 

716 z późn. zm.) 

15) PPG – punkt poboru gazu – obiekt zużywający paliwo gazowe, przyłączony do sieci gazowej OSD, 

wyposażony w układ pomiarowo-rozliczeniowy. 

16) Taryfa OSD – opracowany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) zbiór cen i stawek za 

świadczenie usług przesyłania paliwa gazowego oraz warunków ich stosowania, zatwierdzonych przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i wprowadzony do stosowania, mająca zastosowanie 

w rozliczeniach za dystrybucję paliwa gazowego z Zamawiającym. 

17) Tytuł Prawny – rzeczowy, obligacyjny lub oparty na innej podstawie stosunek prawny, z którego wynika 

uprawnienie do korzystania w imieniu własnym z Obiektu; Tytuł Prawny stanowi w szczególności: 

własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa, najem, a także spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu. 

18) Układ pomiarowy – gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, a także 

układy połączeń pomiędzy nimi, służące do pomiaru ilości pobranego lub dostarczonego do sieci Paliwa 

Gazowego i dokonywania rozliczeń. 

19) Umowa (Umowa kompleksowa) – niniejsza umowa wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną 

część, zawarta pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym zgodnie z art. 5 ust. 3 Prawa energetycznego, 

która stanowi podstawę dostarczania Zamawiającemu Paliwa Gazowego, zawierająca postanowienia 

umowy sprzedaży Gazu i umowy o świadczenie usług dystrybucji Paliwa Gazowego. 

20) URE – Urząd Regulacji Energetyki. 

21) Ustawa o podatku akcyzowym – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ( t. j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 722 z późn. zm.). 

22) Ustawa o zapasach – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych 

i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego 

państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 411 z późn. zm.). 

6. W zakresie nieuregulowanym w ust. 4, w odniesieniu do realizacji Umowy stosuje się definicje wskazane 

w aktach prawnych wymienionych w ust. 3. 

7. Wykonawca oświadcza, iż posiada koncesję na obrót paliwem gazowym wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki ważną do dnia …………………………….. 

8. Na podstawie umowy zawartej przez Wykonawcę, usługę dystrybucji Paliwa Gazowego do instalacji 

znajdującej się w Obiekcie Zamawiającego będzie wykonywał OSD. W przypadku rozwiązania Umowy 

o świadczenie usług dystrybucji, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego 

w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy 

lub rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług dystrybucji przez którąkolwiek ze stron tej Umowy. 

9. Zmieniona lub nowa IRiESD wiąże Wykonawcę, po jej zatwierdzeniu przez Prezesa URE i ogłoszeniu 

w Biuletynie URE, od dnia określonego w decyzji Prezesa URE. 

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pozyskiwania od OSD danych pomiarowo-rozliczeniowych 

niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. 
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11. Zamawiający oświadcza, że dysponuje Tytułem Prawnym do korzystania z obiektu, w którym znajdują się 

punkty poboru gazu, do których na podstawie Umowy dostarczane ma być paliwo gazowe. 

12. Zamawiający zobowiązuje się, że będzie nabywał i odbierał od Wykonawcy Paliwo Gazowe na cele 

określone w „Oświadczeniu Zamawiającego o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania 

podatku akcyzowego”, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. 

13. Zmiana celu wykorzystania Paliwa Gazowego wymaga złożenia Wykonawcy nowego „Oświadczenia 

Zamawiającego o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego”, 

w terminie 3 (trzech) dni od dnia dokonania zmiany celu wykorzystywania Paliwa Gazowego przez 

Zamawiającego. 

14. Sprzedaż Paliwa Gazowego podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, zgodnie z zasadami 

określonymi w Ustawie o podatku akcyzowym. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

 

§ 2  

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostarczania w sposób ciągły, za pośrednictwem sieci OSD, paliwa gazowego do PPG Zamawiającego; 

2) prowadzenia rozliczeń za pobrane paliwo gazowe na podstawie odczytów urządzeń pomiarowo-

rozliczeniowych; 

3) na żądanie Zamawiającego - zapewnienia sprawdzenia przez OSD prawidłowości działania Układu 

pomiarowego, którego OSD jest właścicielem, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia 

zgłoszenia żądania; 

4) powiadomienia Zamawiającego w przypadku konieczności ograniczeń w dostarczaniu Paliwa 

Gazowego do Obiektu Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również 

o przyczynach wstrzymania lub przerwania dostarczania Paliwa Gazowego oraz udzielenia informacji 

o przewidywanych terminach wznowienia dostarczania Paliwa Gazowego, pod warunkiem otrzymania 

informacji o powyższym zdarzeniu od Operatora Systemu Dystrybucyjnego; 

5) dokonywania uzgodnień z OSD w zakresie zmian mocy umownej. 

2. Jakość Paliwa Gazowego dostarczanego do ustalonego punktu odbioru będzie spełniać parametry 

określone przez obowiązującą IRiESP i/lub IRiESD, za pośrednictwem którego dostarczane lub przesyłane 

jest Paliwo Gazowe. 

3. Wykonawca w zakresie standardów jakościowych obsługi Odbiorców: 

1) przyjmuje od Zamawiającego reklamacje i zlecenia dotyczące dostarczania Paliwa Gazowego, w tym 

reklamacje dotyczące faktury lub innego dokumentu księgowego; 

2) rozpatruje wnioski lub reklamacje Zamawiającego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania 

wniosku lub zgłoszenia reklamacji; 

3) na żądanie Zamawiającego - udziela nieodpłatnie informacji dotyczących zasad rozliczeń oraz aktualnie 

obowiązującej Taryfy; 

4) udziela bonifikat zgodnie z zapisami ust 6 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający może składać wnioski lub reklamacje korespondencyjnie na adres Wykonawcy 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym przy wnoszeniu wszelkich spraw związanych 

z Umową powołuje się na numer Umowy. Dane teleadresowe Wykonawcy są każdorazowo zamieszczane 

na wystawionych Zamawiającemu fakturach. 
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5. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku terminowych płatności należności. 

6. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu, na jego pisemny 

wniosek, przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 41 Rozporządzenia Ministra Energii 

z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 

w obrocie paliwami gazowymi lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych 

standardów obsługi. 

7. Za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliwa gazowego Zamawiającemu przysługują bonifikaty 

zgodnie z Taryfą OSD. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie OSD lub OSP. 

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia ograniczeń lub wstrzymania w dostawie Paliwa Gazowego w związku z zagrożeniem życia, 

zdrowia lub mienia, 

2) wystąpienia planowanych przerw i ograniczeń w dostarczaniu Paliwa Gazowego, na czas niezbędny do 

wykonania prac eksploatacyjnych lub remontowych w sieci, o których Zamawiający został 

poinformowany, 

3) działania zabezpieczeń i automatyki, likwidujących przemijające stany awaryjne w sieci, 

4) wystąpienia Awarii, 

5) planowanych ograniczeń wprowadzonych na podstawie przepisów prawa na wypadek niedoboru mocy 

w Krajowym Systemie Przesyłowym, 

6) działań lub zaniechań Zamawiającego lub osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność (np. 

wstrzymanie dostarczania Paliwa Gazowego w związku z nieuregulowanymi należnościami 

Zamawiającego, Nielegalny Pobór Paliwa Gazowego, awarie urządzeń Zamawiającego), 

7) wyłączeń awaryjnych i jednorazowych przerw wprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku 

z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

Obowiązki Zamawiającego 

 

§ 3  

1. Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do: 

1) terminowego uiszczania wszystkich należności związanych z realizacją Umowy; 

2) zapewnienia upoważnionym przedstawicielom OSD lub Wykonawcy dostępu do Układu Pomiarowego, 

instalacji gazowej lub odbiorników gazowych, w tym w celu kontroli przestrzegania przez 

Zamawiającego postanowień Umowy, dokonywania odczytów lub weryfikacji prawidłowości rozliczeń, 

a także umożliwienia wykonywania przez ww. osoby niezbędnych prac eksploatacyjnych 

lub zabezpieczających; 

3) umożliwienia zdemontowania i wydania zainstalowanego u Zamawiającego Układu pomiarowego 

upoważnionym przedstawicielom OSD, w przypadku wstrzymania dostarczenia Paliwa Gazowego 

lub wygaśnięcia z jakiejkolwiek przyczyny Umowy, w tym jej rozwiązania; 
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4) niezwłocznego informowania Wykonawcy o zauważonych wadach lub usterkach Układu 

pomiarowego, a także o stwierdzonych przerwach i zakłóceniach w dostarczaniu i odbiorze Paliwa 

Gazowego; 

5) zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem Układu pomiarowego wskazującego wielkość 

poboru Paliwa Gazowego u Zamawiającego i reduktora ciśnienia Paliwa Gazowego, niedokonywania 

w nich jakichkolwiek zmian (z malowaniem włącznie), utrzymywania w należytym stanie technicznym 

szafki przeznaczonej na te urządzenia oraz pokrycia w pełnej wysokości strat wynikających 

z uszkodzenia lub zniszczenia tych urządzeń, chyba że nastąpiły z przyczyn, za które Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności; 

6) zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem wszelkich plomb znajdujących się 

w Układzie pomiarowym, a także innych plomb lub zabezpieczeń założonych przez producenta Układu 

pomiarowego, Wykonawcę lub inny uprawniony podmiot, oraz pokrycia w pełnej wysokości strat 

wynikających z uszkodzenia lub zniszczenia tych plomb lub zabezpieczeń, chyba że uszkodzenie 

lub zniszczenie nastąpiło z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności; 

7) utrzymania w należytym stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, znajdującej 

się w jego obiekcie instalacji gazowej, za którą Zamawiający odpowiada; 

8) przekazywania wskazań Układu pomiarowego, w przypadku braku możliwości dokonania odczytu jego 

wskazań przez upoważnionego przedstawiciela OSD lub Wykonawcy, w terminie 3 (trzech) dni od daty 

wystąpienia ww. sytuacji; 

9) niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o każdej zmianie okoliczności mającej bądź mogącej mieć 

wpływ na wykonanie Umowy, w tym pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zmianie celu zużycia 

Paliwa Gazowego, które może spowodować utratę zwolnienia z podatku akcyzowego; 

10) Wykonywania obowiązków ciążących na Zamawiającym na podstawie IRiESD wraz z jej aktualizacjami. 

2. Zamawiający zobowiązuje się, że Wykonawca, będzie jedynym sprzedawcą paliwa gazowego 

we wskazanych w Umowie Punktach Poboru w okresie trwania Umowy. 

 

Ilość paliwa gazowego i moce umowne 

 

§ 4  

1. Prognozowana ilość paliwa gazowego dostarczona w okresie do dnia 30.06.2024 r. wynosi ……………… kWh 

i dotyczy PPG wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, iż Strony dopuszczają 

możliwość zmniejszenia lub zwiększenia o 15% ilości dostarczanego paliwa gazowego, przy czym 

zmniejszenie lub zwiększenie nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy 

względem Zamawiającego z tego tytułu. Prognozowane ilości zakupu paliwa gazowego w poszczególnych 

miesiącach Okresu Umownego zawiera załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku braku zamówienia na 

poszczególne Miesiące Gazowe, Umowa zawiera deklarowane zużycie roczne tj. w każdych 12 miesiącach 

obowiązywania Umowy lub odpowiednio zużycie w okresie trwania umowy, jeżeli jest on krótszy niż 12 

miesięcy. 

2. Dla PPG zakwalifikowanych do grupy taryfowej W-5 i W-6 stosuje się poniższe postanowienia: 

1) Zmiana zamówionej Mocy umownej jest możliwa na podstawie wniosku złożonego przez 

Zamawiającego. Wniosek powinien być złożony co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, dla 

którego ma obowiązywać wnioskowana Moc Umowna. Nowa moc umowna powinna się zawierać 

w ramach zakresu ustalonego w warunkach przyłączenia lub wynikającej z przepustowości 
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zainstalowanego Układu pomiarowego. Zmiana zamówionej Mocy umownej następuje po pozytywnej 

decyzji odpowiedniego Operatora, do którego sieci przyłączony jest PPG; 

2) W przypadku wniosku o zmianę Mocy umownej wykraczającej poza zakres ustalony w warunkach 

przyłączenia lub wykraczającej poza zakres pomiarowy Układu pomiarowego Zamawiający 

zobowiązany jest do złożenia wniosku o wydanie nowych warunków przyłączenia. 

 

Zasady prowadzenia rozliczeń i warunki płatności 

 

§ 5  

1. Strony ustalają następujące zasady stosowania cen i stawek opłat: 

1) Cena za paliwo gazowe – cena stała netto (bez VAT i nie zawierająca podatku akcyzowego), wynikająca 

ze złożonej oferty (stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy), z zastrzeżeniem zmian wynikających z § 7 

ust. 3. Cena zawiera koszty bilansowania handlowego i wszystkie prawem przewidziane koszty 

związane z obowiązkami nałożonymi na Wykonawcę na dzień złożenia oferty. Dla punktów poboru 

gazu objętych rozliczeniami zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 202) Wykonawca w rozliczeniach będzie stosował stawki zgodne z Taryfą PGNiG, z wyłączeniem 

sytuacji, w których Wykonawca w ofercie zaoferował stawki niższe (dokonał korekty stawek 

wskazanych w części A tabeli 3) Formularza ofertowego. 

2) Stawki opłat abonamentowych – cena stała netto (bez VAT), wynikająca ze złożonej oferty (stanowiącej 

Załącznik nr 5 do Umowy). Dla punktów poboru gazu objętych rozliczeniami zgodnie z Ustawą z dnia 

26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w 

związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202) do rozliczeń będą stosowane stawki zgodne 

z Taryfą PGNiG, z wyłączeniem sytuacji, w których Wykonawca w ofercie zaoferował stawki niższe 

(dokonał korekty stawek wskazanych w części A tabeli 3) Formularza ofertowego. 

3) Stawki opłat za usługi dystrybucji gazu – zgodnie z obowiązującą na dzień dokonywania rozliczeń Taryfą 

OSD, odpowiednio dla poszczególnych grup taryfowych, do których zakwalifikowane są poszczególne 

PPG. 

4) Stawki opłaty akcyzowej – opłata akcyzowa wynika z zapisów zawartych w Oświadczeniu 

Zamawiającego o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego 

(Załącznik nr 3 do Umowy). Z zapisów zawartych w Załączniku nr 3 wynika czy Wykonawca będzie 

doliczał stawki podatku akcyzowego do rozliczeń za pobrane paliwo gazowe i w jakiej części oraz 

w jakiej wysokości. 

2. Zamawiający posiada punkty poboru gazu zakwalifikowane do grup taryfowych zgodnie z Załącznikiem nr 

1 do Umowy. 

3. Punkty poboru gazu Zamawiającego w trakcie trwania umowy będą kwalifikowane do właściwej grupy 

taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie OSD. 

4. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe odbywać się będą za faktyczne zużycie paliwa gazowego na 

podstawie odczytów wskazań istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych, z zastosowaniem 

współczynnika konwersji wyznaczonego zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie OSD i IRiESD, po upływie 

okresu rozliczeniowego stosowanego przez OSD, z zastrzeżeniem zapisów ust. 6. 

5. Rozliczenia za usługę dystrybucji paliwa gazowego prowadzone będą wg algorytmów zawartych w Taryfie 

OSD. 
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6. Zamawiający w przypadku, kiedy Wykonawca nie będzie dysponował odczytami faktycznego zużycia 

paliwa gazowego dopuszcza możliwość rozliczenia należności za paliwo gazowe na podstawie: 

1) wskazań układów pomiarowych przekazanych Wykonawcy w formie telefonicznej lub drogą 

elektroniczną przez Zamawiającego lub 

2) szacunkowej ilości zużycia paliwa gazowego, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość 

wystawienia faktury szacunkowej nie częściej niż: 

a) raz w miesiącu: dla PPG kwalifikowanych do grupy taryfowej W-5 i W-6, 

b) raz na dwa miesiące dla PPG kwalifikowanych do grup taryfowych W-1 do W-4. 

Rozliczenie za faktyczne zużycie gazu nastąpi po uzyskaniu danych od OSD poprzez wystawienie stosownych 

faktur końcowych. 

7. Faktury będą wystawiane na: 

Nabywca – ……………………………………………………………,  

NIP:  …………………………………………… 

Odbiorca (płatnik) – ……………………………………………………………………………………………, 

8. Do wynagrodzenia Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej wysokości. 

9. Należności będą płatne na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………….., który jest 

rachunkiem do prowadzenia działalności gospodarczej Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 14. 

Należności będą płatne przez Zamawiającego, na podstawie prawidłowo (zgodnie z Umową) wystawionej 

faktury VAT, w terminie 25 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego lub jej dostarczenia za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). 

10. Faktura winna zawierać wyszczególnienie wszystkich pozycji kosztowych. 

11. Zamawiający otrzyma jedną fakturę w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem zapisów ust. 6. 

12. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 

13. Przelew środków będzie dokonany na konto bankowe wskazane w umowie, które jednocześnie jest 

zgłoszone oraz  ujęte w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru czyli na tak zwanej „białej liście” lub 

na jakikolwiek inne konto zgłoszone i wykazane w „białej liście” pod rygorem odmowy zapłaty. 

14. Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby 

trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

Wstrzymanie i wznowienie dostarczania paliwa gazowego 

 

§ 6  

1. Dostarczanie Paliwa Gazowego może zostać wstrzymane, w przypadku, gdy: 

1) przewidują to obowiązujące przepisy prawa, 

2) Zamawiający dopuści się Nielegalnego Poboru Paliwa Gazowego, 

3) sieć gazowa, którą dostarczane jest Paliwo Gazowe stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia 

lub środowiska czy też bezpieczeństwa mienia, 

4) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że znajdująca się u Zamawiającego instalacja stwarza 

bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia lub środowiska, 

5) OSD lub OSP wykonuje prace skutkujące przerwaniem lub ograniczeniem dostarczania Paliwa 
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Gazowego, po wcześniejszym uprzedzeniu Zamawiającego. 

2. Wstrzymanie dostarczania Paliwa Gazowego może nastąpić w szczególności poprzez: 

1) demontaż Układu pomiarowego, 

2) demontaż przyłącza do sieci gazowej, 

3) zamknięcie dopływu Paliwa Gazowego przed Układem pomiarowym. 

3. Wstrzymanie dostarczania Paliwa Gazowego nie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy, o ile nie 

została ona wypowiedziana przez Wykonawcę lub Zamawiającego. 

4. W przypadku ustania przyczyn, które uzasadniały wstrzymanie dostarczania Paliwa Gazowego wznowienie 

dostarczania Paliwa Gazowego do Zamawiającego nastąpi niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. 

5. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że OSD lub OSP może ograniczyć dostarczanie Paliwa 

Gazowego w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz IRiESD lub IRiESP. 

6. Wyłącznie w razie wstrzymania lub ograniczenia dostarczania Paliwa Gazowego przez OSD lub OSP 

wynikającego z przepisów prawa, IRiESD lub IRiESP, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec 

Zamawiającego z tytułu wstrzymania lub ograniczenia dostarczania Paliwa Gazowego. 

7. Zamawiający jest zobowiązany do dostosowania się do wprowadzonych ograniczeń w dostarczaniu Paliwa 

Gazowego lub do dostosowania się do wstrzymania dostarczania Paliwa Gazowego. Zamawiający 

zobowiązuje się w szczególności dostosować do ograniczeń maksymalnej godzinowej i dobowej ilości 

odbioru Paliwa Gazowego zgodnie z komunikatami ogłaszanymi na zasadach przewidzianych 

w obowiązujących przepisach prawa. 

8. OSD powiadamia Zamawiającego o terminach oraz okresie trwania planowanych przerw w dostarczaniu 

Paliwa Gazowego. 

9. Powiadomienia, o których mowa w niniejszym paragrafie będą następowały w formie ogłoszeń 

prasowych, ogłoszeń internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, lub w inny sposób 

zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na 

piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji zgodnie z § 9 ust. 1 umowy. 

 

Zmiany w umowie, zmiany taryfy 
 

§ 7  

1. W przypadku zmiany Taryfy OSD, w szczególności zmiany stawek taryfowych, Wykonawca będzie 

prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek począwszy od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD. 

Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach 

w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na podstawie zmienionych stawek. 

2. W przypadku zmian wynikających z Ustawy o podatku akcyzowym mających wpływ na konieczność 

wprowadzenia do rozliczeń lub usunięcia z rozliczeń stawek podatkowych lub dokonania zmiany 

wysokości naliczanych stawek akcyzowych Wykonawca będzie prowadził rozliczenia na podstawie nowych 

stawek akcyzowych począwszy od dnia zaistnienia nowych okoliczności wprowadzonych zmianami 

prawnymi. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych 

zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na podstawie zmienionych stawek. Ponadto 

zmiany związane z rozpoczęciem naliczania akcyzy bądź zaprzestaniem jej naliczania będą realizowane po 

przesłaniu przez Zamawiającego zmienionego OŚWIADCZENIA O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA 

NABYWANYCH WYROBÓW GAZOWYCH, z którego będzie wynikał zakres wprowadzanych zmian w 

zakresie płatności akcyzowych. 

3. W przypadku zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT Wykonawca będzie 
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prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek podatku VAT począwszy od dnia wejścia 

przedmiotowych zmian w życie. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego 

o wprowadzonych zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na podstawie 

zmienionych stawek. 

4. W przypadku zmiany Taryfy PGNiG, w szczególności zmiany stawek taryfowych, Wykonawca będzie 

prowadził rozliczenia na podstawie nowych stawek począwszy od dnia wejścia w życie nowej Taryfy PGNiG 

dla PPG podlegające rozliczeniom zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 202). Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych 

zmianach w rozliczeniach wraz z pierwszą fakturą wystawioną na podstawie zmienionych stawek. 

5. Ponadto przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści przedłożonej w postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w następujących przypadkach: 

1) Jeżeli w wyniku prowadzenia procedury zmiany sprzedawcy nie będzie możliwe dochowanie terminu 

rozpoczęcia dostaw określonego w przedłożonej ofercie, rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego 

rozpocznie po pozytywnie zakończonej procedurze zmiany sprzedawcy. 

2) Jeżeli w wyniku zmian organizacyjnych, przekształceń własnościowych, zmiany profili działania 

jednostki, modernizacji lub remontu, etc. nastąpi zmiana liczby punktów poboru gazu, tj. zwiększenie 

liczby punktów poboru gazu lub zmniejszenie liczby punktów poboru. W takim przypadku Zamawiający 

będzie się zwracał do Wykonawcy o zawarcie stosownego aneksu do umowy (wprowadzenie nowego 

PPG, likwidacja PPG). 

3) Jeżeli w wyniku zmian organizacyjnych, przekształceń własnościowych, zmiany profili działania 

jednostki, modernizacji lub remontu, optymalizacji pracy urządzeń, etc. nastąpi zmiana mocy 

umownej. W takim przypadku Zamawiający będzie się zwracał do Wykonawcy o zawarcie stosownego 

aneksu do umowy (wprowadzenie nowej mocy umownej, zmiana grupy taryfowej). Procedura zmiany 

mocy umownej przeprowadzona będzie na zasadach określonych w Taryfie OSD oraz IRiESD. 

4) Jeżeli zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie OSD dokonana zostanie zmiana grupy taryfowej dla 

PPG Wykonawca rozpocznie prowadzenie rozliczeń dla tego PPG zgodnie ze stawkami odpowiednimi 

dla zmienionej grupy taryfowej, również w zakresie jednostkowych cen za paliwo gazowe określonych 

w ofercie oraz stawek opłat abonamentowych. 

5) Jeżeli w wyniku zmian organizacyjnych, przekształceń własnościowych, zmiany profili działania 

jednostki, modernizacji lub remontu, etc. nastąpi zmiana kwalifikacji punktów poboru gazu w 

odniesieniu do możliwości rozliczania zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. 

U. z 2022 r., poz. 202). W takim przypadku Zamawiający złoży do Wykonawcy nowe oświadczenie 

wymagane ww. Ustawą. 

 

Czas trwania umowy oraz rozwiązanie umowy 
 

§ 8  

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 30.06.2024 r. 

2. Umowa obowiązuje od dnia podpisania z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego 

rozpocznie się zgodnie z datami wskazanymi w załączniku nr 1. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
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publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy 

Wykonawca utraci koncesję lub rozwiąże umowę na dystrybucję lub dokona zgłoszenia do OSD o 

zaprzestaniu sprzedaży paliwa gazowego, w wyniku czego nastąpi utrata możliwości dostarczania paliwa 

gazowego do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Zamawiającego 

o w/w okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego do 

momentu posiadania uprawnień. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku sprzedaży nieruchomości, zbycia 

lub przekazania przez Zamawiającego nieruchomości w której znajdują się punkty poboru gazu objęte 

niniejszą umową z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku umowa 

ulega rozwiązaniu, a Wykonawcy nie przysługuje prawo do wnoszenia roszczeń z tego tytułu względem 

Zamawiającego. 

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy polegających w szczególności na 

opóźnieniu w przeprowadzaniu procedury zmiany sprzedawcy lub braku terminowego rozpoczęcia 

sprzedaży lub wstrzymania sprzedaży w okresie objętym umową z przyczyn innych niż określone w §6 

ust. 1, Zamawiający ma uprawnienie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, Wykonawca 

może zostać zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu rekompensaty w wysokości wynikającej 

z różnicy: ceny, po której Zamawiający był zmuszony kupować paliwo gazowe od sprzedawcy 

rezerwowego oraz ceny z niniejszej Umowy pomnożonej przez ilość paliwa gazowego zakupionego w 

okresie wynikającym z braku realizacji Umowy przy czym Zamawiający zachowuje uprawnienie do 

naliczenia takiej kary umownej, o której mowa w ust. 7 pkt 2. 

7. Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: 

1) odstąpienia Zamawiającego od umowy w związku z nieprzystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji 

umowy lub naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy przez Wykonawcę 

uniemożliwiającego realizację umowy - w wysokości stanowiącej równowartość 10% kwoty brutto 

wynagrodzenia wyliczonego jako iloczyn ilości wskazanej w §4 ust. 1 i odpowiadającej grupie taryfowej 

cenie jednostkowej podanej w formularzu ofertowym. 

2) rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, o którym mowa w ust. 6 oraz gdy 

Wykonawca utraci koncesję lub rozwiąże umowę na dystrybucję lub dokona zgłoszenia do OSD o 

zaprzestaniu sprzedaży paliwa gazowego, w wyniku czego nastąpi utrata możliwości dostarczania 

paliwa gazowego dla Zamawiającego - w wysokości stanowiącej równowartość 10% kwoty brutto 

wynagrodzenia wyliczonego jako iloczyn ilości wskazanej w §4 ust. 1 i odpowiadającej grupie taryfowej 

cenie jednostkowej podanej w formularzu ofertowym. 

8. Łączna wysokość kar umownych jakich może dochodzić zamawiający nie może przekraczać 20% kwoty 

brutto wynagrodzenia wyliczonego jako iloczyn ilości wskazanej w §4 ust. 1 i odpowiadającej grupie 

taryfowej cenie jednostkowej podanej w formularzu ofertowym. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przekraczającego wysokość wskazanych kar umownych. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 

11. Zamawiający po naliczenie kary umownej wystawi Wykonawcy stosowny dokument księgowy, na 

podstawie którego Wykonawca dokona płatności. 
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12. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub jej rozwiązaniu wymaga zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

13. Zgodnie z postanowieniami art. 5aa ustawy Prawo Energetyczne Zamawiający dokonuje wyboru 

sprzedawcy rezerwowego, którym jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. 

 

Odpowiedzialność wobec osób trzecich 

 

§ 9  

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku 

z realizacją przedmiotu umowy. 

2. W zakresie związanym z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca odbiera stosowne oświadczenia 

o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w tym związane z gromadzeniem, przekazywaniem a także 

wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, od osób, których dotyczą te dane, zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), 

2) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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. 

3. Administratorem danych przetwarzanych w związku z realizacją powierzonego zadania jest Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, a w szczególności 

do: 

1) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 

danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, 

a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz podejmowania wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 

RODO; 

2) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa 

w pkt 1); 

3) wydawania indywidualnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych; 

4) dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających upoważnienie; 

5) dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie osób zobowiązanych do zachowania w poufności 

danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia; 

6) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; 

7) zapewnienia kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do 

zbiorów oraz komu są przekazywane; 

8) wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 24 RODO, 

aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z tym rozporządzeniem i aby móc to wykazać; 

9)  dopełniania obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 i 14 RODO; 

10) zachowywania zasad przetwarzania zgodnie z Rozdziałem II RODO. 

5. W wypadku zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do 

dostosowania zasad przetwarzania danych, do nowych przepisów. 

6. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych w ramach powierzonego 
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zadania w drodze umowy zawartej na piśmie, wyłącznie przy spełnieniu warunków o których mowa 

w art. 28 RODO oraz jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Zamawiającemu na każdym etapie realizacji powierzonego zadania przysługuje prawo do 

przeprowadzenia sprawdzenia właściwego zabezpieczenia danych osobowych przez Wykonawcę. 

8. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonania Umowy, Wykonawca będzie przetwarzać 

dane osobowe osób zatrudnionych przez Zamawiającego lub współpracujących z Zamawiającym na innej 

podstawie (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia/firma 

prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego, 

w tym także dane osobowe przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w § 16 Umowy. 

9. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych osób, o których mowa 

w ust. 8 oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

dostępne są na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: …………………………………………………. 

Zamawiający jest zobowiązany poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których 

mowa w zdaniu poprzednim. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 10  

1. Przedstawicielami Stron upoważnionymi do bieżących kontaktów w sprawach związanych 

z wykonywaniem umowy są: 

1) Ze strony Zamawiającego: ………………………. tel. ……………………… mail: ………………………………………… 

2) Ze strony Wykonawcy: ……………………………. tel. ……………………… mail: ………………………………………… 

Zmiana przedstawiciela można dokonać poprzez pisemne powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. 

Zmiana przedstawiciela nie wymaga zmiany umowy. 

2. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

3. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

Strony postanawiają, że adresem do doręczeń dla 

Zamawiającego jest: ……………………………………………………………………. 

zaś dla Wykonawcy: ……………………………………………………………………. 

4. Doręczenie na te adresy uważać się będzie za dokonane. Strony zobowiązują się do niezwłocznego 

zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni 

wskazany adres do doręczeń za skuteczne. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

Prawa energetycznego oraz Prawa zamówień publicznych. 

6. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Wykaz punktów poboru gazu. 

Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo. 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Zamawiającego o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania 

podatku akcyzowego. 

Załącznik nr 4 – Prognoza ilości miesięcznego zużycia paliwa gazowego dla grup taryfowych W-5 i 

wyższych. 

Załącznik nr 5 – Formularz oferty Wykonawcy. 

7. Spory powstałe w związku z realizację przedmiotowej umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, 

a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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8. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy spowodowane Siłą Wyższą. Za przypadki Siły Wyższej uważa się 

zdarzenia, na które strony umowy nie miały żadnego wpływu, w szczególności: wojna, atak terrorystyczny, 

pożar, powódź, epidemie itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą w terminie 

do trzech dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej. 

9. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

10. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 

 

 

  

Wykonawca                                                                          Zamawiający
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Załącznik nr 1 do UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO 

 

 

Wykaz punktów poboru gazu 

Numer punktu 

poboru/ Numer 

punktu wyjścia 

Grupa 

taryfowa 

OSD 

Adres punktu poboru 
Moc umowna 

[kWh/h] 

Zużycie gazu (w 

okresie objętym 

postępowaniem) 

[kWh] 

Data 

rozpoczęcia 

sprzedaży 

Oznaczenie 

OSD 
Kod Miejscowość 

Ulica, nr domu, 

lokalu 

         

 

 

Wykonawca                                                                          Zamawiający
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Załącznik nr 2 do UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO 

……………, …………………….. 

PEŁNOMOCNICTWO 

……………………….……………. 
(nazwa Zamawiającego) 
…………………………………….. 
(adres pocztowy Zamawiającego) 
…………………………………. 
(numer NIP Zamawiającego) 

Odbiorca paliwa gazowego: 
………………………………………………….. 
(nazwa Odbiorcy) 
………………………………………………….. 
(adres pocztowy Odbiorcy) 

(dalej: Zamawiający) niniejszym udzielam(y): 

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

pełnomocnictwa do: 
1. Włączenia do Umowy z Operatorem Gazociągów Przesyłowych lub odpowiednim Operatorem Sieci 

Dystrybucyjnej poniższego/poniższych Punktu/ów Zdawczo – Odbiorczego/ych: 
a. ………………………………………………………………………………………; 

1. Złożenia oświadczenia o rozwiązaniu dotychczas obowiązującej/ych umowy lub umów na podstawie której 

paliwo gazowe jest Odbiorcom dostarczane, w szczególności umowy/ów kompleksowej/ych sprzedaży paliwa 

gazowego bądź umowy/ów sprzedaży paliwa gazowego lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu dotychczas 

obowiązującej/ych umowy/ów w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu/ym sprzedawcy/om 

paliwa gazowego. 
2. Zgłoszenia zmiany sprzedawcy Operatorowi Gazociągów Przesyłowych i/lub odpowiednim Operatorom Sieci 

Dystrybucyjnych oraz do zgłoszenia umowy kompleksowej zawartej w celu realizacji usługi dystrybucji 

odpowiednim Operatorom Systemów Dystrybucyjnych i/lub Operatorowi Gazociągów Przesyłowych. 
3. Uzyskania w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy, informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie 

obowiązywania i okresie wypowiedzenia, obecnie aktualnej/ych umowy/ów kompleksowej/ych sprzedaży 

paliwa gazowego. 
4. Dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem zmiany sprzedawcy oraz 

związanych z realizacją zawartej Umowy Kompleksowej Sprzedaży Paliwa Gazowego, w tym przed Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego, jak również przed dotychczasowym sprzedawcą, reprezentowania Odbiorców 

(prowadzenia korespondencji w tym składania i odbierania wszelkich oświadczeń) przed wszelkimi podmiotami 

trzecimi, w tym dotychczasowymi sprzedawcami, Operatorami Systemu Dystrybucji we wszelkich sprawach 

związanych z procedurą zmiany sprzedawcy. 
5. Aktualizacji danych Odbiorcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego na zgodne z aktualnym dokumentem 

rejestrowym Odbiorcy. 
6. Przekazania OSD informacji o dokonanym przez Zamawiającego wyborze sprzedawcy rezerwowego oraz 

upoważnieniu OSD do zawarcia w imieniu i na rzecz Zamawiającego umowy sprzedaży rezerwowej - w 

przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania kompleksowej umowy sprzedaży paliw gazowych przez 

Wykonawcę. 

7. Dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia cesji umowy/ów realizowanej/ych na 

powyżej wskazany/e punkt/y poboru, w tym zakończenia realizacji umowy kompleksowej dotychczasowego 

Odbiorcy w związku z utratą prawa do lokalu i przejęcia wszelkich obowiązków przez Zamawiającego. 
8. Potwierdzania za zgodność z oryginałem treści niniejszego pełnomocnictwa oraz innych dokumentów 

niezbędnych do realizacji czynności objętych niniejszym pełnomocnictwem. 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych. 
Zamawiający zrzeka się, w okresie trwania umowy, prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa, co uzasadnione 

jest łączącym stosunkiem prawnym. 

 

 

………………………………………… 

Odbiorca 
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Załącznik nr 3 do UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO 

………………, ……………………… 

OŚWIADCZENIE O  PRZEZNACZENIU PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY NALICZANIA PODATKU 

AKCYZOWEGO 

……………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Zamawiającego, adres pocztowy, numer NIP Zamawiającego) 
Odbiorca paliwa gazowego: 

…………………………………………………………………………………….. 
(nazwa Odbiorcy, adres pocztowy Odbiorcy) 
Odbiorca oświadcza, że z dniem złożenia niniejszego oświadczenia paliwo gazowe pobierane w PPG 

o numerach: ……………………………………… na podstawie Umowy przeznacza na następujące cele, określone na 

potrzeby naliczenia podatku akcyzowego: 

Lp. Przeznaczenie Paliwa gazowego  
Stawka 
podatku 

akcyzowego 

Udział 
procentowy 

1. 

na cele opałowe:  

1) do przewozu towarów i pasażerów koleją; 
2) do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 

3) w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji 
chemicznej; 

4) przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym 
wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony 

środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. 

[Art. 31b. ust. 1 pkt. 1-2 i 4-5 Ustawy o podatku akcyzowym] 

 

na cele opałowe przez: 

1) organy administracji publicznej; 

2) jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe; 

4) żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3; 

5) podmioty lecznicze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej; 

6) jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

7) organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

[Art. 31b. ust. 2 pkt 2-8 Ustawy o podatku akcyzowym] 

do użycia w procesie produkcji energii elektrycznej; 

do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych. 

[Art. 31b. ust. 3 pkt 2-3 Ustawy o podatku akcyzowym] 

do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem 
stacjonarnych urządzeń, użyte w celach, o których mowa w art. 31b. ust. 1 pkt 1-5 
Ustawy o podatku akcyzowym, lub na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub 
magazynowania Paliwa gazowego. 

[Art. 31b. ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym] 

Zwolnione z 
akcyzy 

……………% 

2. 

na cele opałowe w pracach rolniczych lub ogrodniczych 

[Art. 31b. ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku akcyzowym] 

 

Zwolnione z 
akcyzy 

 

3. 

na cele opałowe w hodowli ryb 

[Art. 31b. ust. 1 pkt 3a Ustawy o podatku akcyzowym] 

 

Zwolnione z 
akcyzy 

 

4. 

na cele opałowe w leśnictwie; 
[Art. 31b. ust. 1 pkt 3b Ustawy o podatku akcyzowym] 

 

Zwolnione z 
akcyzy 

 

5. 
na cele opałowe przez gospodarstwa domowe 

[Art. 31b. ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym] 

Zwolnione z 
akcyzy 

……………% 
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Lp. Przeznaczenie Paliwa gazowego  
Stawka 
podatku 

akcyzowego 

Udział 
procentowy 

6. 

do napędu:  

a) statków powietrznych, 

b) w żegludze, włączając rejsy rybackie 

- z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o 
których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym. 

[Art. 31b. ust. 3 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym] 

Zwolnione z 
akcyzy 

 

7. do napędu silników spalinowych, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych 
zwolnieniem 

[Art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa) Ustawy o podatku akcyzowym] 

0 zł  

8. na cele opałowe, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem 

[Art. 89 ust. 1 pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowym] 
1,38 zł/GJ ……….% 

9. do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu 
silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, z 
wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem (spełniające warunki 
określone w Art. 89 ust. 2c  Ustawy o podatku akcyzowym)  

[Art. 89 ust. 2c Ustawy o podatku akcyzowym]   

0 zł  

Łącznie zużycie (powinno być 100,00%) 100,00% 

 

Odbiorca …………………………………………..
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Załącznik nr 4 do UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO 
 

 

Prognozowane ilości zużycia paliwa gazowego dla PPG [kWh] 

 

Nr PPG 
Grupa 

taryfowa 
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Łącznie 

               

               

               

               

               

               

               

 

 

Wykonawca                                                                          Zamawiający
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Załącznik nr 5 do UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

 

 

 

 

 

 


