
MIEJSKIE PRZEDSIE.BIORSTWO
GOSPODAFiKI KQMUNALNEJ

Sp. z o.o. w Busku-Zdroju Zat^cznik nr 3 do zaproszenia do skfadania ofert
28-100Busko -Zdr6 j , u l .Lagiewnicka25

tel 41-378-24-77 fax 41-378-49-44
NIP 665-193-50-66 Kegon 260248572 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

NA WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO
TYPU E dla Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Miejskiego Przedsi^biorstwa

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju

POSTANOWIENIA OGOLNE

W razie sprzecznosci ponizszych postanowieri z zapisami wzorow umow stosowanych
przez Wvkonawcow pierwszeristwo maia zaoisv Istotnvch postanowieh umowv.

1. Przedmiotem umowy jest ,,WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOMETANOWEGO TYPU E na potrzeby MPGK Sp. z o.o. Busko Zdroj.

2. Wybrany Wykonawca winien przedstawic Zamawiajqcemu w terminie do 5 dni od dnia
rozstrzygni^ciu postejsowania Wzor Umowy kompleksowej dostawy gazu ziemnego zgodny z
IRiESD, IRiESP oraz powszechnie obowiazujaxymi przepisami prawa.

3. Umowa zostanie zawarta na czas okreslony nie dhizej niz do 30.06.2022r.
4. Integralnq cze_sci3 umowy jest oferta Wykonawcy oraz Zaproszenie.
5. Oprocz istotnych postanowien umownych, umowa z wykonawcq zawierac b^dzie rowniez

elementy niezb^dne umowy wynikaj^ce z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo
energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716).

6. Sprzedaz gazu ziemnego oraz swiadczenie ustugi przesylania i dystrybucji odbywa si^ na
warunkach okreslonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj.
Dz.U. 2021 poz. 716) przepisami Kodeksu Cywilnego, zasadami okreslonymi w koncesji,
postanowieniami niniejszej Umowy, zgodnie z Taryfq Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami
gazowymi oraz Taryfq Operatora Systemu Dystrybucyjnego - PSG Sp. z o.o. dla uslug
dystrybucji paliw gazowych i uslug regazyfikacji skroplonego gazu dla odpowiedniej grupy
taryfowej. W przypadku sprzecznosci postanowien zawartych w Taryfie Wykonawcy w
zakresie obrotu paliwami gazowymi z zapisami Zal^cznika nr 3 do Zaproszenia (Istotne
postanowienia Umowy) oraz ofert^ zlozonq przez Wykonawcy (Zal^cznik- Formularz
cenowy) pierwszenstwo majq zapisy Zalqcznika nr 3 (Istotne postanowienia Umowy) oraz
oferty ztozonej przez Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiqzuje si^ do sprzedazy gazu ziemnego i zapewnia jej dystrybucji do
urzqdzen i obiektow Zamawiaj^cego zgodnie z Zai^cznikiem nr 2 do Zaproszenia.

8. Wykonawca zobowi^zuje sie^ dostarczac paliwo gazowe, gaz ziemny wysokometanowy E
o cisnieniu do 0,5 MPa wt^cznie do instalacji znajdujqcych si^ w obiektach Zamawiajaxego
wyszczegolnionych w Zatqczniku nr 2 do Zaproszenia.

9. Wykonawca zawrze umowy na kompleksow^ dostawy gazu ziemnego i swiadczenie uslug
dystrybucji z MPGK Sp. z o.o. Busko Zdroj.

OBOWIAZKI WYKONAWCY:

1. Wykonawca zobowiqzuje sie^ do dokonania terminowo wszelkich czynnosci i uzgodnien z
OSD, niezb^dnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, poczynaj^c od zJozenia
OSD zgtoszenia o zawarciu umowy na sprzedaz paliwa gazowego.

2. Laxznie z zawarciem niniejszej umowy Zamawiajaxy udziela Wykonawcy stosownego



pelnomocnictwa w zakresie wskazanym w pkt. 1 i 4.

3. Wykonawca jest zobowiazany do posiadania przez caly okres obowiazywania umowy:
1) aktualnej koncesji na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami

gazowymi, wydanej przez Prezesa Urze_du Regulacji Energetyki,
2) w przypadku, gdy Wykonawca jest wlascicielem sieci dystrybucyjnej - do posiadania

aktualnej koncesji na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu
ziemnego, wydanej przez Prezesa Urze_du Regulacji Energetyki.

3) Jezeli Wykonawca nie jest wlascicielem sieci dystrybucyjnej. Wykonawca oswiadcza, ze
ma zawarta^ umowe_ z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD]
wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego, obowiazujaca^ w okresie trwania niniejszej
umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si$ do dokonania optymalizacji parametrow dystrybucji poprzez
ztozenie wniosku do Operatora o zmiane_ mocy zamowionej.

WYNAGRODZENIE:

1. Rozliczenie zobowiazari nastapi na podstawie faktycznego zuzycia paliwa gazowego.

2. Wysokosc zuzycia paliwa gazowego ma jedynie charakter orientacyjny. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie l^cznej ilosci gazu.

3. Rozliczenie zobowiazari wynikajacych z tytulu zarowno sprzedazy i dystrybucji gazu
ziemnego odbywac si§ be_dzie w okresach okreslonych w taryfie OSD wedlug odczytow
ukladowpomiarowo-rozliczeniowych.

4. Naleznosci z tytulu wystawionych faktur rozliczeniowych b^d^ regulowane przez
Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty jej wystawienia, na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Faktury nalezy wystawic do 12 dnia kazdego miesiqca o ile nie ma
innych przeciwskazari.

5. Za dzieri zaplaty uwaza si^ dzieri wplywu srodkow pienie_znych na rachunek bankowy
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiajacego.

KARY UMOWNE

1. W przypadku niedotrzymania standardow jakosci obsiugi w zakresie dostarczanego paliwa
gazowego Zamawiajacemu przysluguje upust i bonifikata w wysokosci i na warunkach
okreslonych w Taryfie OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urze_du Regulacji Energetyki.

2. W przypadku nieterminowej platnosci za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca moze
zadac od Zamawiajacego zaplaty ustawowych odsetek za kazdy dzieri zwloki, naliczanych
od wartosci faktury wystawionej przez Wykonawcy.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar^ umown^ za odstapienie od Umowy lub
rozwi^zanie Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce_ z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnosc ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w §... umowy po uwzgl^dnieniu wielkosci zrealizowanych juz dostaw i uslug.

4. W przypadku zaniechania/ zaniedbania ze strony Wykonawcy obowiazku powiadomienia
OSD o zmianie sprzedawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare_ umown^ w
wysokosci 1.000,00 zl za kazdy dzieri przerwy w dostawach oraz pokryje wszelMe koszty



6.

zwiazane ze wznowieniem dostaw gazu ziemnego w odniesieniu do kazdego punktu
poboru.

W razie zaistnienia przeslanek do naliczenia kary zgodnie z postanowieniami pkt 3 i 4 kara
zostanie zaplacona w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiaj^cemu noty
obciazeniowej, po uprzednim powiadomieniu o naliczeniu w/w kar. W przypadku
niedotrzymania terminu Zamawiaj^cy potr^ci kar§ z wynagrodzenia Wykonawcy
wynikaj^cego z niniejszej umowy.

Kary umowne nie wyl^czajjj. prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania
przewyzszajsjcego wysokosc zastrzezonych kar umownych.

ZMIANY DO UMOWY

1. Umowa moze bye zmieniona w stosunku do zlozonej Oferty na nizej wymienionych
warunkach:
1) w stosunku do zmiany osob reprezentuja^cych w przypadku zmian organizacyjnych,

2) zmiany ceny jednostkowej za paliwo gazowe brutto wynikaj^cej z ustawowej zmiany
stawki podatku VAT,

3) zmiany ceny jednostkowej za paliwo gazowe brutto wynikaj^cej z obnizenia ceny
jednostkowej w Taryfie Sprzedawcy,

4) zmiany przepisow prawa energetycznego lub innych obowi^zuj^cych w sprzedazy,
obrocie i dystrybucji paliwa gazowego, majqcych zastosowanie do umowy, w tej sytuacji
postanowienia umowy sprzeczne z nimi straca^ waznosc natomiast w ich miejsce be^dq.
miaty zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa,

5) zmiany mocy umownych,
6) zaistnienia okolicznosci (technicznych, gospodarczych, itp.) ktorych nie mozna bylo

przewidziec w chwili zawarcia umowy,
7) rezygnacja przez Zamawiaj^cego z realizacji cz^sci przedmiotu umowy w przypadku

utracenia przez Zamawiaj^cego praw do budynku/ lokalu/ obiektu. W takim przypadku
wynagrodzenie przysluguj^ce Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszty dotycz^ce
danego obiektu.

8) terminu realizacji umowy - wskutek wystajpienia okolicznosci, niezaleznych od stron
umowy zwiazanych z koniecznoscia^ zmiany okresu realizacji zamowienia.

9) osob b^d^cych przedstawicielami Zamawiaj^cego z przyczyn niezaleznych od niego
10) w innych sytuacjach, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiaj^cego [np. gdy obnizy to

koszty realizacji zadania) lub takich, ktore mog^ miec wpryw na niezakonczenie
przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od stron.

11) zmiany umowy w formie aneksu, jezeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany
obowiazuj^cych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne be_dzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej
w ci^gu 14 dni od powzie_cia informacji stanowi^cej podstaw^ do wprowadzenia zmian.

2. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiany miejsca realizacji umowy pod warunkiem, ze nowa lokalizacja b^dzie spehiiala

wymagania okreslone w Zaproszeniu.
2) zmiana danych zwiazanych z obsiug^ administracyjno-organizacyjn^ Umowy [np.

zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentow potwierdzaj^cych



uregulowanie platnosci wobec podwykonawcow);
3) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow mi^dzy

stronami.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy poza zmianami dotyczqcymi zmiany grupy taryfowej,

stawek oplat dystrybucyjnych zatwierdzonych w Taryfach Operatora oraz stawek
zatwierdzonych w Taryfach Sprzedawcy wymagajq zgody Zamawiajqcego i pod rygorem
niewaznosci zachowania formy aneksu i b^dq dopuszczalne w granicach normowania
Regulaminu.

ROZWI4ZANIE I ODST4PIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajaxy moze odstqpic lub rozwiqzac umowe^ z przyczyn lez^cych po stronie
Wykonawcy w szczegolnosci, gdy:

1) Wykonawca utraci koncesje^ umowe^ dystrybucyjnq, inne uprawnienia lub zezwolenia, w
wyniku czego nie b^dzie mozliwe zrealizowanie przedmiotu zamowienia. Wykonawca
jest zobowiqzany poinformowac niezwtocznie Zamawiajaxego o ww. okolicznosciach.

2) Wykonawca przystqpil do likwidacji swojego przedsi^biorstwa, z wyjqtkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji. Wykonawca jest
zobowi^zany poinformowac niezwtocznie Zamawiaj^cego o likwidacji przedsi^biorstwa.

2. Zamawiaj^cy moze odstapic od umowy w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci
powoduj^cej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, jesli tego nie mozna
bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu zadne
odszkodowanie. Odst^pienie od umowy moze nastajMc w terminie 30 dni, liczqc od daty
powzi^cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca ma prawo zqdac tylko wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cz^sci umowy.

4. Wykonawca ponosi pemq odpowiedzialnosc za nienalezyte wykonanie umowy.
5. Umowa zawarta jest na czas okreslony i wygasa w dniu 30.06.2022r. i nie wymaga

wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zaproszenie do sktadania ofert oraz Oferta Wykonawcy stanowi^ integraln^ cz^sc
przedmiotowej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie^ przepisy Ustawy z dnia
10.04.1997 r. Prawo Energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz Regulamin.

3. W przypadku stwierdzenia niewaznosci lub uchylenia poszczegolnych zapisow umowy
stosuje siQ odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Regulaminu i Ustawy Prawo
energetyczne, a pozostate regulacje pozostajq wazne i skuteczne.

4. Wszelkie spory powstate w trakcie realizacji Umowy rozstrzygat b^dzie Sqd powszechny
wlasciwy miejscowo S^d dla siedziby Zamawiaj^cego.


