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Numer sprawy: DZ/08/19 

Nr arch. DZ/241/253/19 

  Załącznik nr 7 do SIWZ 

Wzór umowy. 

 

UMOWA NR …………. 
 

W dniu ……………. między Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

numerem 0000023097, NIP 525-000-93-12, Regon: 000132629, reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – Jerzego Żurka 

2. Głównego Księgowego – Lilianę Lejman 

zwanym dalej Zamawiającym 
 

a ………………………………………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą w ………………………………………………………,wpisaną do …………………………………, 

pod numerem ……………., kapitał zakładowy ……………………, NIP …………………, Regon: ………… 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą 
 

oraz każda osobno Stroną lub łącznie Stronami 
 

w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) została zawarta 

Umowa o treści następującej: 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E 

obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu do obiektu Zamawiającego w Warszawie przy ul. Szachowa 1, 

do punktu poboru określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”) w 

postępowaniu dotyczącym obecnego zamówienia prowadzonym przez Zamawiającego pod numerem 

sprawy DZ/05/17, w okresie od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla 

zrealizowania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania gazu ziemnego wraz z dystrybucją na potrzeby obiektu 

Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne  

(tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, 

przepisami Kodeksu cywilnego, postanowieniami Umowy, Taryfą dla paliwa gazowego lokalnego 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego w dalszej części OSD) oraz na warunkach określonych w 

SIWZ i ofertą Wykonawcy – w postępowaniu dotyczącym obecnego zamówienia prowadzonym przez 

Zamawiającego pod numerem sprawy DZ/08/19. 

4. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, kiedy nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej posiada zawartą 

stosowną umowę z OSD umożliwiającą sprzedaż gazu ziemnego do obiektu Zamawiającego za 

pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD obowiązującą na czas obowiązywania niniejszej Umowy. 

Dostawy gazu odbywać się będą za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną koncesję na obrót gazem ziemnym nr……………. wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo w okresie obowiązywania Umowy do zmiany rodzaju Taryfy, jeżeli 

wielkość zużycia w danym punkcie wskazuje na możliwe oszczędności dla Zamawiającego po dokonaniu 

takiej zmiany. 

7. Integralną częścią Umowy jest: 

a) dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym w szczególności SIWZ wraz z załącznikami, 

b) oferta Wykonawcy 

- w postępowaniu dotyczącym obecnego zamówienia prowadzonym przez Zamawiającego pod numerem 

sprawy DZ/08/19. 

8. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do korzystania z obiektu do którego, na podstawie 

Umowy ma być dostarczany gaz ziemny. 
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9. Zamawiający oświadcza, że dostarczany gaz ziemny będzie wykorzystywał na potrzeby własne, w związku 

z prowadzoną działalnością, przez trzy kotły gazowe c. o, każdy o mocy cieplnej 740 kW. 

10. Zmiana celu wykorzystania gazu, o którym mowa w ust. 10 wymaga zmiany Umowy lub zawarcia nowej 

Umowy. 

11. Zmiana urządzeń gazowych o których mowa w ust. 10, w ramach wydanych warunków przyłączenia do 

sieci gazowej oraz w ramach zamówionej mocy umownej, nie wymaga zmiany Umowy kompleksowej. W 

takim wypadku Zamawiający jest zobowiązany poinformować na piśmie Wykonawcę o dokonanej zmianie 

w terminie trzydziestu (30) dni od dokonanej zmiany. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich prawem wymaganych pozwoleń, umów, koncesji 

umożliwiających Wykonawcy wykonywanie przedmiotu Umowy przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy. 
 

§ 2 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do 

wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne. 

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

przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 41 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) lub w każdym kolejnym akcie prawnym 

określającym te stawki. 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) sprzedaży i zapewnienia prawidłowej dystrybucji gazu ziemnego do obiektu Zamawiającego 

wymienionego w § 1 niniejszej Umowy, 
b) nieprzerwanego dostarczania gazu z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych 

zgodnych z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, 
c) zapewnienia Zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiarowo-rozliczeniowych gazu 

pobranego przez Zamawiającego, 
d) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego, 
e) dokonanie w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy 

kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Zamawiającego 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) pobierania gazu ziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy, 
b) terminowego regulowania należności za sprzedaż i dystrybucję gazu. 

3. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Wykonawcą a OSD 
lub zamiarze jej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o 
tym fakcie. 

4. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących podstawę do 
rozliczeń za dostarczone paliwo gazowe. 

5. Podana w SIWZ prognozowana ilość zużycia gazu ziemnego jest wartością szacunkową, Zamawiający nie 
jest zobowiązany do zakupu wyszacowanej ilości gazu. Zakup mniejszej lub większej ilości nie spowoduje 
zmiany wysokości stawek w Taryfach. W szczególności, ewentualna zmiana prognozowanej ilości zużycia 
nie będzie powodowała żadnych dodatkowych kosztów i dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za 
faktycznie zużyte paliwo gazowe według cen określonych w dokumentacji postępowania przetargowego, o 
której mowa w § 1 ust. 8 pkt 1 i 2 i niniejszej Umowie oraz rozliczeniem za usługi dystrybucji pobranego 
paliwa gazowego, według obowiązującej w danym okresie Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do 
sieci którego Zamawiający jest przyłączony. 

6. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż gazu ziemnego do wskazanego w SIWZ punktu poboru wyłącznie 
wówczas, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobrany gaz ziemny co najmniej 30 dni po upływie 
terminu płatności faktury, pomimo uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze 
wstrzymania świadczenia usług i dostaw. 

 

§ 4 
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1. Prognozowana na dzień podpisania niniejszej Umowy wartość szacunkowa za wykonanie całości 

przedmiotu Umowy ustalona zostaje na kwotę: …………………………zł netto, co wraz z obowiązującą na 

dzień zawarcia niniejszej Umowy stawką podatku od towarów i usług VAT w wysokości ……..%, daje 

kwotę brutto: ……………………zł, (słownie złotych:………………………………………………..),  

i nie stanowi wartości ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, lecz jest jedynie wartością orientacyjną, 

natomiast ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione jest od faktycznego zużycia gazu ziemnego 

przez Zamawiającego oraz obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT. 

2. Zamawiający zwolniony jest z podatku akcyzowego. 

3. Rozliczenia za dostarczony paliwo gaz odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań układu 

pomiarowo-rozliczeniowego (gazomierza) według stawek za gaz i opłat abonamentowych określonych w 

kalkulacji cenowej do formularza ofertowego Wykonawcy złożonej w postępowaniu dotyczącym obecnego 

zamówienia prowadzonym przez Zamawiającego pod znakiem sprawy DZ/08/19 stanowiącą załącznik nr 1 

do niniejszej Umowy. 

4. Stawki stałe i zmienne (sieciowe) będą zgodne ze stawką stałą i zmienną umieszczoną w obowiązującej na 

dzień dostawy Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do którego sieci 

przyłączony jest punkt poboru oraz grupy Taryfowej do której został on zakwalifikowany. 

5. Ceny określone w ofercie Wykonawcy ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT, ustawowej zmiany opodatkowania paliwa gazowego podatkiem akcyzowym lub zmiany 

ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy Prawo energetyczne oraz w 

przypadku zatwierdzenia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy OSD w zakresie cen i stawek 

stosowanych do rozliczeń z odbiorcami. 

6. Okres rozliczeniowy wynosi jeden (1) miesiąc. 

7. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie rzeczywistego zużycia gazu ziemnego w danym okresie 

rozliczeniowym.  

8. Rozliczenia między Stronami z tytułu świadczenia kompleksowej usługi odbywać się będą w okresach 

rozliczeniowych, skorelowanych z okresami rozliczeniowymi wynikającymi z Taryfy OSD, w oparciu  

o faktury VAT wystawione na podstawie danych pomiarowych dla miejsca dostarczania określonego 

w §1 ust. 1 Umowy. 

9. Jeżeli z dniem wejścia w życie Umowy, Wykonawca kontynuuje świadczenie usługi kompleksowej 

Zamawiającemu na potrzeby miejsca dostarczenia określonego w § 1 pkt 1 Umowy, wówczas rozliczenia 

finansowe pomiędzy Stronami mogą być kontynuowane i nie wymagają określenia salda rozliczeń na dzień 

wejścia w życie Umowy. 

10. Należność wynikająca z faktury za dostarczony gaz regulowana będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty prawidłowego jej wystawienia.  

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną przy jednoczesnej wysyłce w formie 

tradycyjnej. 
11. Termin zapłaty uważa się za zachowany w chwili wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze 

12. Termin dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury ustala się nie próżniej niż na 7 dni 

od daty wystawienia. 

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury Zamawiający złoży 

pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury VAT. Reklamacja winna być 

rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie zapewniającym Zamawiającemu prawidłowe i terminowe 

zrealizowanie zobowiązania, przy czym termin jej rozpatrzenia nie może być dłuższy od określonego w § 5 

ust.3 Umowy. 

14. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej, Wykonawca jednoznacznie wykaże pozycje 

zmieniane (ilość i wartość zużytego gazu). 

15. W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo-

rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania do własnych 

wymogów, na swój koszt. 
 

§ 5 
 

1. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze 
Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 

2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w sytuacji, gdy 
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 



 

 

 
4 

3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich 
zobowiązań z niej wynikających. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
Umowy. 

5. Wypowiedzenie Umowy dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności. 
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego  

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5% ceny netto określonej  
w złożonej ofercie przetargowej (formularzu ofertowym). 
 

§ 6 
 

1. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 

umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę. W takim wypadku Strony 

uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania Umowy lub Umowa zostanie rozwiązana. 

2. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, 

którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, 

powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej.  

3. Bieg terminów określonych w Umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej 

siłą wyższą. 
 

§ 7 
 

1. Do kontaktów z Zamawiającym ze Strony Wykonawcy upoważniony jest: 
1) ………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail) 

2) ………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail) 

2. Do kontaktów z Wykonawcą ze Strony zamawiającego upoważniony jest: 
1) ………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail) 

2) ………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail) 

3. Każda ze Stron może w każdym czasie zmienić na piśmie osobę upoważnioną do kontaktów w sprawie 
przedmiotu zamówienia, co nie stanowi zmiany Umowy. 

4. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 
postanowień Umowy, w szczególności wzrostu uzgodnionego wynagrodzenia i zwiększenia lub zmiany 
zakresu czynności objętych Umową. 

 

§ 8 
 

1. Wszelkie oświadczenia Stron Umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności, listem 

poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 

2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień Umowy nie wpływa na ważność Umowy w całości, 

a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi 

postanowieniami Umowy. 

3. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w Umowie w następujących przypadkach: 

a) zaistnienia tzw. siły wyższej w rozumieniu § 7 Umowy, 

b) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT do poszczególnych wykonanych dostaw 

stanowiących przedmiot Umowy, które zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów 

dokonujących zmiany stawki podatku VAT, 

c) ustawowej zmiany podatku akcyzowego do poszczególnych wykonanych dostaw stanowiących 

przedmiot Umowy, które zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących 

zmiany stawki podatku akcyzowego - o kwotę wynikającą ze zmiany odnośnych stawek, 

d) zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy Prawo 

energetyczne 
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e) zmiany taryfy właściwego miejscowo Operatora Systemu Dystrybucyjnego - o kwotę wynikającą ze 

zmiany odnośnych stawek. 
 

§ 9 
 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw lub zobowiązań z tytułu Umowy bez 

uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Wszelkie doręczenia pomiędzy Stronami dokonywane będą na poniższe adresy: 

1) Zamawiający - Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy, 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1 

2) Wykonawca - ………………………………………………………………………………………….. 

3. Strony mają obowiązek zawiadamiać się nawzajem na piśmie o każdej zmianie swojego adresu. 

4. Niezawiadomienie drugiej Strony o zmianie adresy Strony obciąży wyłącznie tę stronę. W przypadku braku 

powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do korespondencji przez jedną ze Stron, korespondencja 

przesłana adresatowi na dotychczasowy adres zostanie uznana przez nadawcę za skutecznie doręczoną. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i 

obowiązków z Umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1059 ze zm.) oraz ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 380 ze zm.). 

7. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

8. Spory wynikające z Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

9. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 
 

§ 10 
 

W przypadku, kiedy postanowienia niniejszej Umowy nie będą w pełni, w świetle obowiązujących przepisów 

regulować czynności związanych z kompleksowymi dostawami gazu, Zamawiający zawrze z Wykonawcą 

Umowę kompleksową zgodnie z wzorem powszechnie stosowanym przez Wykonawcę pod warunkiem 

uwzględnienia postanowień zawartych w niniejszej Umowie i SIWZ oraz pod warunkiem, że wzorce umowy 

kompleksowej wraz z ogólnymi warunkami umowy zaproponowane przez Wykonawcę nie będą pozostawać w 

sprzeczności z SIWZ, której zapisy mają pierwszeństwo w zastosowaniu w razie wątpliwości czy sporów, a 

zapisy umowy kompleksowej nie spowodują dodatkowych obciążeń dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 


