
Załącznik nr 7  

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż – dostawa paliwa gazowego - E - gaz ziemny 

wysokometanowy, oraz świadczenie usług dystrybucji dla Zakładu Poprawczego w 

Witkowie. 

2. Umowa zostanie zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 - 46 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 

907, z późn. zm.). 

3. Sprzedaż paliwa gazowego będzie odbywać się na warunkach określonych przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz.1059 z 

późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisami 

Kodeksu cywilnego, postanowieniami umowy oraz zgodnie z Taryfą dla paliwa 

gazowego lokalnego OSD oraz stawkami zawartymi w formularzu cenowym. 

4. Sprzedawca oświadcza, że posiada ważną koncesję na obrót paliwem gazowym wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

5. Sprzedawca nie będący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oświadcza, że 

posiada aktualną umowę z przedsiębiorstwem gazowniczym prowadzącym działalność w 

zakresie dystrybucji paliwa gazowego, na świadczenie usług dystrybucyjnych na 

obszarze, na którym znajduje się punkt odbioru paliwa w obiekcie Zamawiającego. 

6. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe odbywać się będą na podstawie odczytów 

wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego (gazomierza). Okres rozliczeniowy 

wynosi 1 miesiąc. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktur nie później niż 

siedem (7) dni przed terminem płatności określonym na fakturze. 

7. W trakcie umowy Zamawiający będzie rozliczany na podstawie stawek za gaz i opłat 

abonamentowych określonych w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 ) oraz 

formularzu cenowym ( załącznik nr 3) dla kompleksowej sprzedaży gazu do punktu 

poboru. Natomiast stawki stałe i zmienne ( sieciowe) będą zgodne ze stawką stałą i 

zmienną umieszczoną w obowiązującej na dzień dostawy taryfy Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do 

którego sieci przyłączony jest punkt poboru oraz grupy taryfowej do której został on 

zakwalifikowany.  

8. Zamawiający oświadcza że dysponuje tytułem prawnym do korzystania  z obiektów do 

których, na podstawie umowy ma być dostarczone paliwo gazowe. 

9. Strony nie będą sporządzać aneksu do umowy w przypadku zmiany: przepisów prawa,  

a w szczególności przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeń 

wykonawczych do tej ustawy; taryfy, charakterystyki energetycznej odbioru. Ponadto 

strony nie będą sporządzać aneksu w przypadku zmiany adresu korespondencyjnego lub 

zmiany konta bankowego – zmiany te będą wprowadzane na pisemny wniosek 

Zamawiającego.  

10. Strony dopuszczają zmianę umowy w przypadku zmian w rodzajach urządzeń 

odbiorczych paliwa gazowego.  

11. Strony dopuszczają zmianę umowy w przypadku zmiany okoliczności faktycznych lub 

stanu prawnego mających związek z postanowieniami Umowy.  



12. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, na 

koniec miesiąca. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

13. W razie wystąpienia istotnej zmiany 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 powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego za dostawy i usługi wykonane do dnia odstąpienia 

od umowy. 

 

 

 


