SIWZ cz. III
Istotne postanowienia umowy
Umowa zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pod nazwą:
„Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na
potrzeby obiektów Muzeum Narodowego w Szczecinie"
Podstawa prawna:
a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z
późn. zm.),
b) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1059),
c) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami
gazowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 820),
Taryfa przedsiębiorstwa gazowego zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
Zamawiający udzieli zamówienia na podstawie jednej umowy zawierającej
postanowienia o dostawie i dostarczaniu paliwa gazowego do dwóch punktów
poboru gazu.
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Przedmiotem umowy będzie dystrybucja i sprzedaż paliwa gazowego (umowa
kompleksowa) do miejsc i na warunkach wskazanych i określonych w SIWZ cz. II.
Zamawiający jest stroną umowy kompleksowej dla punktów poboru gazu wskazanych
w SIWZ cz. II.
Wykonawca dla realizacji umowy kompleksowej przedstawi wraz z projektem umowy
treść pełnomocnictwa określającego zakres współpracy z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego dla zrealizowania zadania.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą.
Rozliczenia między stronami będą się odbywać wg cen i stawek opłat zawartych
w ofercie. Zamawiający dopuszcza zmianę cen i stawek opłat za dostawę paliwa
gazowego tylko i wyłącznie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT, lub
zmiany stawek podatku akcyzowego na podstawie obowiązujących przepisów prawnych
w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian oraz zmian obniżających cenę,
wynikających ze zmiany taryfy Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki ze skutkiem od dnia wprowadzenia zmiany w życie.
Do rozliczeń z tytułu Umowy kompleksowej mają zastosowanie ceny, stawki opłat i
zasady ich stosowania zawarte w Taryfie OSD, przewidziane dla grupy taryfowej, do
której został zakwalifikowany Nabywca oraz stawki opłat dystrybucyjnych i warunki ich
stosowania wynikające z taryfy OSD, określonej w Umowie.
Zamawiający dopuszcza zmianę cen składników usługi dystrybucyjnej tylko
i wyłącznie na skutek zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemnie informacje o zmianach ceny
wynikających ze zmiany prawa lub zmiany taryfy OSD z odpowiednim wyprzedzeniem.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia
01.02.2018 r. godz. 6:00 z tym, że rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego do
poszczególnych punktów poboru gazu nastąpi z dniem 01.01.2017 r. godz. 6:00 nie
wcześniej jednak niż po pozytywnej weryfikacji punktów poboru gazu, dokonanej przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
W razie zaistnienia 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.
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10. Wykonawca
zobowiązuje
się
do
dostarczania
paliwa
gazowego
zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) oraz zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi
określonymi w aktach wykonawczych do ustawy.
11. Za niedotrzymanie standardów i parametrów jakościowych w dostarczanym paliwie
gazowym, Zamawiającemu przysługuje upust i bonifikata w wysokości i na warunkach
określonych w Taryfie Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
12. Wykonawca nie będący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oświadczy, że posiada
umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług
dystrybucyjnych na terenie, na którym znajduje się miejsce dostarczania paliwa
gazowego.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych
od rzeczywistego zapotrzebowania na paliwo gazowe, co nie jest odstępstwem od
wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części.
14. Rozliczenie zobowiązania wynikającego z tytułu zarówno sprzedaży paliwa gazowego, jak
i z tytułu dystrybucji paliwa gazowego (z właściwym OSD) odbywać się będzie według
jednego
wspólnego
układu
pomiarowo
rozliczeniowego
zainstalowanego
u Zamawiającego.
15. Rozliczenie zobowiązania wynikającego z tytułu zarówno sprzedaży paliwa gazowego, jak
i z tytułu dystrybucji paliwa gazowego (z właściwym OSD) odbywać się będzie według
terminów stosowanych przez OSD.
16. Ilość nabytego paliwa gazowego będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia przez
Zamawiającego.
17. Okres rozliczeniowy zgodny jest z okresami rozliczeniowymi stosowanymi w OSD.
18. Należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego będą regulowane przez
Zamawiającego na podstawie faktur według faktycznego zużycia, regulowanych przez
Zamawiającego w terminie 30 dni od daty ich dostarczenia.
19. Do wzajemnego współdziałania w wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby
odpowiedzialne imiennie.
20. Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego .
21. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób
trzecich, bez zgody Zamawiającego.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone
przez Wykonawcę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
23. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
24. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy
podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za
czynności prawne przez nich wykonane.
25. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
26. Spory, jakie mogą wyniknąć z Umowy kompleksowej, podlegać będą rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny siedziby Zamawiającego.
27. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową, znajdują zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego
oraz przepisów Prawa energetycznego wraz z obowiązującymi rozporządzeniami i inne
ogólnie obowiązujące.
28. W ramach obowiązującej umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania paliwa
gazowego;
2) udzielania Zamawiającemu informacji o przewidywanym terminie wznowienia
i dostarczania paliwa gazowego, przerwanego z powodu awarii sieci;
3) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz stosowania taryf;
4) rozpatrzenia wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń oraz
udzielania odpowiedzi w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku
lub zgłoszenia reklamacji.
29. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia paliwa
gazowego objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił
przewidywalną ilość zużycia paliwa gazowego w Specyfikacji istotnych warunków
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zamówienia. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia paliwa gazowego może
ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen
jednostkowych. Tym samym opisane w SIWZ prognozowane zużycie paliwa gazowego nie
stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej
wysokości.
30. Za niedotrzymanie przez Operatora parametrów jakościowych Paliwa gazowego
oraz za niedotrzymanie, zarówno przez Operatora, jaki i przez Wykonawcę
standardów jakościowych obsługi Odbiorcy, Zamawiającemu przysługują
bonifikaty zgodnie z Taryfą.
31. Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza
zmiany umowy w zakresie:
1) Zmiany miejsca dostawy,
2) Zmiany ilości dostaw (zwiększenie lub zmniejszenie) w związku z faktycznym
zużyciem paliwa gazowego.
3) Terminu realizacji umowy (skrócenie lub wydłużenie terminu realizacji) – wskutek
wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, wówczas czas trwania
rozpocznie się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu energii w życie i trwać
będzie dwanaście miesięcy.
4) Aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów.
5) Innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz wykonawcy
skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw.
6) Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający
realizuje przedmiot umowy na inne.
7) Pozostałe zmiany:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
wykonawcy w przypadku wystąpienia rozwiązania nie pogarszającego sytuacji
żadnej ze stron.
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w
szczególności rezygnacja z dostaw do wybranych punktów poboru energii (jeśli
rezygnacja z dostaw okaże się racjonalna z powodów funkcjonalnych lub
ekonomicznych). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które
wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi
świadczeniami.
32. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach, stanowiących
przyczyny odstąpienia:
1) Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy
przekraczającej okres 14 dni z uwzględnieniem postanowień punktu 8 IPU,
2) zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w postępowaniu
egzekucyjnym,
3) rozwiązania firmy Wykonawcy,
4) Wykonawca nie uwzględnia bonifikaty należnej Zamawiającemu,
5) Wykonawca nie koryguje faktur w wyniku złożonej reklamacji, która została
uznana,
6) Wykonawca nie dostarcza faktur w terminie wskazanym w punkcie 15 IPU.
7) Niezależnie od przyczyn określonych w niniejszej umowie Zamawiający może
odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, a także w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku wykonawcy
przysługuje jedynie wynagrodzenie należne za faktycznie zużytą energię, do dnia
rozwiązania umowy.
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