
 

  

  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY/ 

wzór umowy 

 

KOMPLEKSOWA UMOWA DOSTACZANIA PALIWA GAZOWEGO 

 

NR …………./2021 

zawarta w dniu …………….2021 roku , w Płońsku, pomiędzy: 

zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Sprzedawcą”  

reprezentowanym przez: 

………………………..-…………………………… 

a  

Powiatem Płońskim z siedzibą w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, NIP 567-178-84-08 

reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Płońskiego Uchwałą  nr 

………. z dnia …………. 

przez  

…………….. – ……………………………… 

przy udziale ………………… – głównej księgowej 

Adres do korespondencji:    ……………………..(nazwa jednostki).,  

zwanego dalej „Zamawiającym” lub „Odbiorcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

Umowa niniejsza, zwana dalej ,,Umową” zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego wspólnego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 tj. ze zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania 

zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Płońsku. 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji z 

jednostkami organizacyjnymi Powiatu Płońskiego :…………………………………..(nazwa jednostki 

organizacyjnej Powiatu) oraz przeniesienie na Odbiorcę własności dostarczanego Paliwa Gazowego, 

zgodnie z warunkami określonymi w ofercie złożonej przez Sprzedawcę w zorganizowanym przez 

Odbiorcę postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP. 272………...2021, która stanowi 

załącznik do Umowy (dalej jako: „Oferta”). 

2. Przez dostawę Strony rozumieją realizowaną przez Sprzedawcę na rzecz Odbiorcy sprzedaż paliwa 

gazowego oraz świadczenie usług dystrybucji. Oferta w zakresie, jakim określa stawki nie będące 

stawkami dystrybucyjnymi stanowi Cennik. 

3. Strony zgodnie przyjmują, że podstawą do określenia warunków świadczenia usługi kompleksowej są 

postanowienia Umowy i jej załączników, w tym Oferty, Ogólne Warunki Umowy, Prawa energetycznego 

oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, przepisów ustawy kodeks cywilny (dalej jako: 

„Kodeks cywilny”), Taryfy, Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Istotnych Postanowień Umowy, 



 

  

  

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przemysłowej 

oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Niniejsza umowa określa warunki i zasady sprzedaży - dostawy Paliwa Gazowego – gazu ziemnego 

wysokometanowego E, przy ciśnieniu do 0,5 MPa, do budynków jednostek organizacyjnych Powiatu 

Płońskiego znajdujących się pod adresem (wpisać właściwe-adres jednostki organizacyjnej)……….:  

5. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży gazu ziemnego z zachowaniem obowiązujących standardów 

jakościowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakości obsługi Zamawiającego w 

zakresie świadczenia usług dystrybucji: 

1) przyjmowania od Zamawiającego, przez całą dobę, zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania gazu 

ziemnego z sieci; 

2) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego, spowodowanych 

nieprawidłową pracą sieci; 

3) udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia 

dostarczania gazu ziemnego przerwanego z powodu awarii w sieci; 

4) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń oraz aktualnych taryf i zmian przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego w zakresie objętym umową; 

5) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Odbiorców w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi, nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji; 

6) powiadamiania Odbiorców o terminach i czasie planowanych przerw w dostawie gazu ziemnego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania w imieniu Odbiorcy wypowiedzenia dotychczas 

obowiązującej umowy kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca przed zawarciem umowy kompleksowej z Odbiorcami zobowiązuje się do zapoznania się z 

warunkami i terminami wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów. 

9. Realizacja przedmiotu zamówienia rozpocznie się nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu 

dotychczasowej umowy (umów), o której mowa w ust. 7 niniejszej umowy. Obowiązek skutecznego 

rozwiązania dotychczasowych umów spoczywa na Wykonawcy na podstawie udzielonych przez 

Zamawiającego pełnomocnictw. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rozwiązania 

dotychczasowych umów. Ewentualne kary naliczone za nieprawidłowe wypowiedzenie dotychczasowych 

umów poniesie Wykonawca.  

10. Osobą uprawnioną do realizacji zapisów umowy po stronie: 

 Sprzedawcy jest ……………… tel. ……………….  

 Odbiorcy jest …………………. tel. ……………… 

§ 2 

Oświadczenia Stron 

1. Sprzedawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję do wykonywania działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu paliwem gazowym wydaną przez Prezesa Urzędu Energetyki na okres do dnia 

…………… roku. 

2. Sprzedawca nie będący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 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 

Odbiorcy. 

3. Odbiorca oświadcza, że ma prawną i techniczną możliwość zawarcia Umowy i nie jest stroną umów, 

które to prawo ograniczają, w tym w szczególności dysponuje Tytułem Prawnym do korzystania z 

Obiektu, do którego na podstawie Umowy ma być dostarczane Paliwo Gazowe. 



 

  

  

4. Odbiorca oświadcza, że będzie nabywał i odbierał od Sprzedawcy Paliwo Gazowe z przeznaczeniem na 

użytek własny, korzystając ze zwolnienia z podatku akcyzowego. 

5. Strony oświadczają, że szacunkowa łączna wartość Umowy wynosi ……………….. zł brutto-zgodnie  z 

ofertą stosownie do jednostki powiatu (słownie: …………………………..) 

6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 5 stanowi maksymalne zobowiązanie finansowe Odbiorcy z 

zastrzeżeniem postanowień  § 11.   

7. Sprzedawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczne zużycie wynikające z potrzeb Odbiorcy zgodnie z 

postanowieniami § 4. 

8. W przypadku przekroczenia progu 90 % kwoty określonej w ust. 5 Sprzedawca jest zobowiązany o tym 

fakcie niezwłocznie zawiadomić (drogą elektroniczną) Odbiorcę. 

§ 3 

Warunki dostarczania Paliwa Gazowego 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Paliwa Gazowego oraz zapewnienia jego dystrybucji, tj. 

świadczenia usługi dystrybucji Paliwa Gazowego przez OSD do punktu odbioru Paliwa Gazowego, a 

Odbiorca do odbioru Paliwa Gazowego oraz zapłaty należności z tego tytułu.  

2. Usługę dystrybucji Paliwa Gazowego będzie wykonywał OSD, którym jest …………………………. 

3. Odbiorca w chwili podpisania Umowy został zakwalifikowany do Grup Taryfowych, wskazanych w 

Ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. W czasie trwania Umowy Odbiorca będzie 

kwalifikowany do właściwej Grupy Taryfowej zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie oraz Taryfie 

OSD. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Rozliczenia za dostarczone Paliwo Gazowe odbywać się będą na podstawie rzeczywistych odczytów 

w danym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy odczytów za dostarczone Paliwo Gazowe 

będzie zgody z okresem rozliczeniowym obowiązującym u Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

Miesięczny okres rozliczeniowy odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych odczytów za 

dostarczone Paliwo Gazowe a w przypadku taryf gdzie odczyty są rzadsze zastosowanie będą miały 

rozliczania na podstawie prognozy zużycia paliwa gazowego wskazanego w Zaproszeniu do złożenia 

oferty. 

2. W trakcie Umowy Odbiorca będzie rozliczany na podstawie stawek za Paliwo Gazowe i opłat 

abonamentowych określonych w Ofercie. Stawki stałe i zmienne opłaty dystrybucyjnej będą zgodne 

ze stawką stałą i zmienną umieszczoną w obowiązującej na dzień dostawy Taryfie OSD, do którego 

sieci przyłączony jest dany punkt poboru oraz Grupy Taryfowej, do której został on zakwalifikowany. 

Faktury będą wystawiane na podstawie rzeczywistych rozliczeń z dołu tj. po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego. Termin płatności faktur zostaje ustalony na 30 dni od ich wystawienia.  

3. Należności z tytułu wystawionych faktur będą regulowane przez Odbiorcę przelewem na rachunek 

bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Sprzedawca zobowiązuje 

się do dostarczania Odbiorcy faktur nie później niż siedem dni przed terminem płatności określonym 

na fakturze. 

4.  Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury 

w sposób następujący: 

Nabywca: Powiat Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, NIP 567-178-84-08 

Odbiorca: ……………………….(nazwa jednostki) 
Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej płatności. 

Dla wskazanego przez Wykonawcę do płatności rachunku bankowego musi być utworzony rachunek 

VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 



 

  

  

5. Rozliczenie za gaz ziemny odbywać się będzie na podstawie wskazań liczników w grupach taryfowych 

według odpowiadających im składników cenowych, w okresach rozliczeniowych zgodnych z Taryfą 

Dystrybutora. 

6. Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 

§ 5 

Zmiana sprzedawcy 

1. Odbiorca oświadcza, że posiada umowę kompleksową dostarczania Paliwa Gazowego zawartą na czas 

oznaczony, którą Wykonawca rozwiąże w imieniu Zamawiającego na mocy udzielonego 

Pełnomocnictwa.  

2. Odbiorca przekaże Sprzedawcy wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do zgłoszenia przez 

Sprzedawcę Umowy do OSD i przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy w zakresie niezbędnym 

do rozpoczęcia dostaw, w tym zidentyfikuje punkt odbioru paliwa gazowego w Obiekcie Odbiorcy w 

sposób niezbędny do realizacji procesu zmiany sprzedawcy i udzieli Sprzedawcy stosowanego 

pełnomocnictwa do realizacji tego procesu. 

 

§ 6 

Czas obowiązywania i warunki rozwiązania 

1. Umowa wchodzi w życie w zakresie punktów poboru gazu podanych w załączniku nr 1 niniejszej 

umowy z dniem 01.01.2022 r., ale nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania umów 

kompleksowych z dotychczasowym sprzedawcą i przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia dotychczasowej umowy 

kompleksowej i przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Stanowi ono złącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2023 r.lub do 

wyczerpania limitu środków określonych w §2 ust. 5  z zastrzeżeniem zmian umowy. 

2. W razie utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do któregokolwiek z miejsc odbioru, do których 

dostarczane jest paliwo gazowe przez Wykonawcę, Odbiorca może rozwiązać niniejszą umowę w 

trybie natychmiastowym jedynie w części dotyczącej dostarczania i sprzedaży paliwa gazowego do 

miejsca odbioru. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. W razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego za dostawy i usługi wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. 

4. Strony nie przewidują możliwości automatycznego przedłużenia Umowy i wyłączają sformułowane 

w tym zakresie postanowienia OWU. 

§ 7 

Zakaz przenoszenia praw 

Żadna ze Stron nie może, bez uprzedniej wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgody 

drugiej Strony, przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy. 

 

§ 8 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Strony będą udostępniać sobie nawzajem w niezbędnym zakresie dane osobowe osób 

odpowiedzialnych za nawiązanie i realizację Umowy, w szczególności pracowników czy osób 

reprezentujących Stronę. Strona, której dane zostaną udostępnione, staje się ich administratorem i  



 

  

  

ma obowiązek przetwarzać dane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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; dalej RODO). 
2. Strony potwierdzają, że posiadają odpowiednią podstawę prawną do udostępniania danych 

osobowych. 
3. Zasady przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostaną udostępnione, zostały opisane 

w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się 

przedstawić osobom, których dane udostępni, klauzulę informacyjną o treści zgodnej z 

załącznikiem. 
 

§ 9 

Podwykonawcy 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie części zamówienia. 

2. Wykonywanie części zamówienia, o której mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawców odbywa 

się na zasadach określonych w art.647¹ KC. 

3. Zakres zamówienia, który Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy Podwykonawców został 

określony w Formularzu oferty cenowej stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

4. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań  Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, 

uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. 

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, jak też zmian do tych umów każdorazowo 

jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu 

przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 

zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Umowy, o których mowa w ust. 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury oświadczenia, iż dokonał stosownej zapłaty na 

rzecz Podwykonawców za wykonane przez nich prace oraz oświadczeń Podwykonawców, że 

otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do Wykonawcy.  

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia kwot 

należnych, a nie zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom, w przypadku powierzenia im 

wykonania części zamówienia objętego niniejszą umową, zaś zapłata całkowitego wynagrodzenia na 

rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego rozliczenia 

z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za 

zwłokę w zapłacie należności.  

§ 10 

                                                           Kary umowne 

 

1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Odbiorca zastrzega sobie 

prawo do dochodzenia kar umownych w następujących przypadkach i wysokości: 

1) za odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn niezależnych od Odbiorcy oraz za 

odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w   wysokości 15 

% wartości szacunkowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.5, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

3. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 50 % 

wynagrodzenia Wykonawcy w całym okresie wykonywania umowy. 

4.  Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy należnego 

z tytułu wykonania niniejszej umowy z zastrzeżeniem zakazu potrącania kar umownych 

zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia 



 

  

  

wykonawcy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku 

z COVID-19, i przez 30 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, 

w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

§ 11 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie 

Strony, pod rygorem nieważności. 

2. Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy. Zmiana Umowy może nastąpić na podstawie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie 

Prawo zamówień publicznych, a także w następujących przypadkach: 

1) Zmiana terminu realizacji umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach  za zgodą obu Stron umowy  

2) Wystąpienia zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia Umowy, a których 

wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami 

Prawa energetycznego lub wydanymi na tej podstawie przepisami wykonawczymi; 

3) Zmianie ulegną powszechnie obowiązujące unormowania prawne w zakresie opłat mających charakter 

powszechny i niezależny od Wykonawcy, a mających wpływ na wysokość ceny Paliwa Gazowego 

określonej w Formularzu cenowym  stanowiącym Załącznik nr …….. do Zaproszenia do złożenia oferty – 

w zakresie ceny Oferty. 

4) Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.5  będzie uzasadniona, jeśli: 

a) zmieni się stawka VAT obowiązująca dla przedmiotu zamówienia albo komponentów niezbędnych dla jego 

prawidłowej i terminowej realizacji; 

b) zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o ile pracownicy realizujący przedmiot 

zamówienia są zatrudnieni na umowach o pracę, a zmiana przepisów o wysokości wynagrodzenia 

minimalnego wpłynie na poziom ich wynagrodzenia;  

c) zmiana wynagrodzenia wykonawcy będzie uzasadniona również wtedy, gdy na skutek wprowadzenia 

powyższych zmian określonych w pkt a) i b) wykonawca będzie musiał zapłacić więcej za komponenty lub 

usługi niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia nabywane od podmiotów zewnętrznych, gdyż 

wpływa to na wysokość ponoszonych przez niego kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia; 

d) zmienią się zasady opłacania składek ubezpieczeniowych lub ich wysokość, przy czym zmiana 

wynagrodzenia wykonawcy będzie możliwa jedynie wówczas, gdy dotyczyć będzie składek opłacanych za 

pracowników skierowanych do wykonania przedmiotu zamówienia albo stawek komponentów czy usług 

niezbędnych do jego prawidłowej realizacji. 

e) Zmienia się zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 

oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) przy czym ww. zmiana wynagrodzenia wykonawcy będzie możliwa 

jedynie wówczas, gdy dotyczyć będzie składek opłacanych przez i za pracowników skierowanych do 

wykonania przedmiotu zamówienia albo stawek komponentów czy usług niezbędnych do jego prawidłowej 

realizacji. 

f) zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

a) zwiększenia zapotrzebowania na gaz powodującego zwiększenie wynagrodzenia określonego w § 2 ust.5, 

     /Możliwe jest zwiększenie zapotrzebowania na gaz powodujące zarazem odpowiednie zwiększenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy  w przypadku wystąpienia czynników, których zamawiający nie mógł 

przewidzieć w chwili określenia zapotrzebowania na gaz. Możliwość zwiększenia wynagrodzenia nie może 

przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia określonego w umowie/ 

5) Pozostałe zmiany: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 



 

  

  

b) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

c) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy praca i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot; Możliwa jest 

zamiana umowy polegająca na tym, iż w miejsce wykonawcy przejmujący ogół jego praw i obowiązków, 

wstąpi inny podmiot, np. podwykonawca. W szczególnych okolicznościach możliwa jest zmiana umowy 

polegająca na tym, iż prawa i obowiązki wszystkich członków konsorcjum/wszystkich Wykonawców 

wspólnie realizujących zamówienie/ przejmie jeden z członków Konsorcjum / jeden z Wykonawców 

wspólnie realizujących zamówienie/. 

6) Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane jako zmiany umowy wywołane przyczynami 

zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tych zmian, niepowodujące zachwiania 

równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które nie prowadzą również do 

zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawców biorących udział w 

postępowaniu, jak też nie prowadzą do zmiany kręgu Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia 

lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu.  

 

§ 12 

                        Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

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

okolicznościach,. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy, 

2) ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, 

3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego i wezwania do realizacji 

warunków umowy nie wykonuje jej zgodnie z warunkami umownymi oraz obowiązującymi przepisami i 

wskazaniami Zamawiającego lub zaniedbuje zobowiązania umowne, 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, pod rygorem 

nieważności.  

3. W razie odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy – pod warunkiem, że zrealizowana 

część umowy nadaje się do odbioru jako wykonana w sposób należyty. W takiej sytuacji wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowaną część umowy zostanie ustalona procentowo, biorąc pod uwagę 

zakres zrealizowanego zadania w stosunku do całości jaka miała zostać wykonana.  

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, 

a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć 

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy. 

                                                            § 13 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy wskazane w § 1 

ust. 3 Umowy oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 

2. Ewentualne kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w 

drodze negocjacji. 

3. W przypadku nie dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust 2 sprawy sporne wynikłe  z niniejszej 

umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy. 

4. Załączniki do Umowy: 

1) Formularz cenowy oraz Formularz Cenowy, 



 

  

  

2) Zaproszenie do złożenia oferty oraz załączniki do niego, 

3) Ogólne Warunki Umowy, 

4) Pełnomocnictwo w procesie zmiany sprzedawcy, 

5) Taryfa Wykonawcy  

6) Wykaz urządzeń Odbiorcy. 

5. Ogólne warunki umowy Wykonawcy oraz taryfa Wykonawcy obowiązują strony jedynie w zakresie 

niesprzecznym z ustawą Prawo zamówień publicznych, niniejszą Umową, Zaproszeniem do złożenia oferty 

oraz ofertą Wykonawcy.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Sprzedawcy i dwa dla 

Odbiorcy. 

 

 

         Sprzedawca        Odbiorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 


