
załącznik nr 5 – postępowanie nr PN/10/2020 
 

Istotne postanowienia umowy 
 

1. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia: kompleksowa dostawa paliwa gazowego, gazu ziemnego wysokometanowego 
grupy E, obejmująca sprzedaż gazu oraz usługę dystrybucji, Zamawiający nie przedstawia projektu umowy, ponieważ umowy 
na wyżej wymienione dostawy są umowami standardowymi. Stosowane są również ogólne warunki, przewidziane przepisami 
prawa. Zamawiający wymaga, aby proponowana umowa zawierała wszystkie elementy i nie gorsze warunki niż wynikające z 
ustawy Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz spełniała warunki wynikające z SIWZ.   

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, niezwłocznie po ukazaniu się zawiadomienia o wyborze oferty przedłoży 
Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy kompleksowego dostarczania paliwa gazowego dla Zamawiającego.  

3. Ustala się, że umowa zawarta z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zawierać będzie następujące 
istotne postanowienia: 
1) Zamawiający: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z o.o. w Katowicach ul. Obroki 140, 40-

833 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000107532 w Sądzie Rejonowym Katowice – 
Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą nr NIP 6340128630, 
REGON 270135328, Kapitał zakładowy 56 780 600,00 zł 

2) Wykonawca: ………………………………………………………………………………. 
3) Umowa została zawarta zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego nr ………………,  
4) Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do przeprowadzenia, w imieniu Zamawiającego, na podstawie 

odrębnie udzielonego pełnomocnictwa, procedury zmiany dotychczasowego Wykonawcy umowy kompleksowej paliw 
gazowych, z utrzymaniem ciągłości dostaw gazu.  

5) Wykonawca oświadcza, że posiada ważną koncesję na obrót paliwem gazowym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. 

6) Wykonawca będący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oświadcza, że posiada aktualną koncesję wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. w zakresie dystrybucji gazu ziemnego – jeżeli dotyczy. 

7) Wykonawca 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 dany punkt odbioru paliwa – jeżeli dotyczy. 

8) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupa E 
obejmująca sprzedaż gazu oraz usługę dystrybucji gazu do obiektu Zakładu Utylizacji Odpadów MPGK Sp. z o.o., o 
ciśnieniu nie mniejszym niż 50 kPa. 

9) Aktualnie zamówiona moc umowna wynosi 3292 kWh /h. Moc umowna może ulec zmianie. Zmiana Mocy umownej może 
być dokonana za zgodą Operatora, na wniosek Zamawiającego zgodnie z Taryfą dla usług dystrybucji paliw gazowych 

10) Opłaty z tytułu przekroczenia Mocy umownej będą naliczane zgodnie z taryfą Operatora, do którego Sieci Zamawiający 
jest przyłączony. 

11) Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach 
określonych w Specyfikacji zamówienia, złożonej ofercie, zawartej umowie oraz w: 

a) Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj., Dz.U. 2019 poz. 755), 

b) Przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997 r., ustawy Prawo energetyczne, 

c) koncesji na obrót paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa URE Sprzedawcy paliw gazowych, 

d) koncesji na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych wydanej przez Prezesa URE spółce pełniącej funkcję 
Operatora Systemu Dystrybucji (OSD), 

e) Taryfie Sprzedawcy obowiązującej w trakcie biegu umowy, 

f) Taryfie Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) obowiązującej w trakcie biegu umowy, 

g) Ogólnych warunkach umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, 

h) Kodeksie cywilnym oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 
12) Miejscem dostawy oraz dystrybucji gazu ziemnego grupy E jest stacja redukcyjno-pomiarowa zlokalizowana na terenie 

Zamawiającego – Zakładu Utylizacji Odpadów MPGK Sp. z o.o. położony przy ul. Hutniczej 8 w Katowicach.  
13) Szacowana ilość gazu ziemnego dostarczona w okresie 12 miesięcy wynosi: 444 000 m3. 
14) Zamawiający jest aktualnie zakwalifikowany, zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie do grupy taryfowej: W-6.1 
15) Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy będzie kwalifikowany do właściwej grupy taryfowej, zgodnie z zasadami 

określonymi w Taryfie. Zmiana grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie, wymaga zmiany w formie 
pisemnej - aneksu do umowy. 

16)  O zmianach taryf oraz terminie wprowadzenia tych zmian Wykonawca zawiadomi Zamawiającego zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 

17) Dostawa gazu ziemnego będą wykonywane przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia wygaśnięcia umowy 
kompleksowej na sprzedaż paliwa gazowego z aktualnym Wykonawcą u Zamawiającego tj. od dnia 01.08.2020 r. 

18) Rozliczenie należności z tytułu umowy następować będzie na podstawie faktur za faktyczne zużycie gazu.  
19)  Po upływie każdego miesiąca realizacji przedmiotu zamówienia Sprzedawca wystawi fakturę miesięczną za dostawę 

paliwa gazowego, która powinna zawierać m.in. wyszczególnienie wszystkich pozycji kosztowych oraz załącznik 
zawierający wyszczególnienie dziennego godzinowego zużycia gazu i maksymalnego poboru gazu.  



20) Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymania faktury drogą elektroniczną na adres email: faktury@mpgk.com.pl, za datę 
otrzymania faktury przez Zamawiającego przyjmuję się datę opuszczenia, wiadomości email wraz z fakturą w postaci 
załącznika w formacie .pdf, serwera Wykonawcy.    

21) Za datę otrzymania faktury, wysłanej przez Wykonawcę drogą elektroniczną w dni wolne od pracy, Zamawiający przyjmie 
pierwszy, następujący po dniu wolnym od pracy, dzień roboczy.  

22)  Należności wynikające z umowy płatne będą w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

23) Strony ustalają, iż zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
24) Planowane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego przerwy w dostawie gazu ziemnego, wynikające z konieczności 

przeprowadzenia terminowych przeglądów i konserwacji urządzeń gazowniczych, będą uprzednio uzgadniane z 
Zamawiającym zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

25) Za niedotrzymanie przez Operatora parametrów jakościowych Paliwa gazowego oraz za niedotrzymanie, zarówno przez 
Operatora jak i przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi, Odbiorcy przysługują bonifikaty zgodnie z Taryfą. 

26) Wykonawca oświadcza, że przez cały okres wykonywania umowy będzie posiadał wszystkie wymagane prawem 
koncesje, a także wymagane do realizacji przedmiotowej umowy dokumenty, w tym ważną koncesję/umowę na 
świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego. 

27) W razie powstania okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
powiedzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

28) Strony przewidują możliwość odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Wykonawca utraci 
koncesję lub umowę dystrybucyjną, w wyniku czego nastąpi utrata możliwości dostarczania paliwa gazowego do 
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o ww. okolicznościach,  

29) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w przypadku: 
a) zaistnienia przerwy w dostawie gazu w czasie zmiany umowy z dotychczasowym wykonawcą, w wysokości 500 zł za 

każdą godzinę przerwy w dostawie gazu, z powodu okoliczności zależnych od Wykonawcy.,  
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5 % wartości 

niezrealizowanej części umowy.  
30)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

a) karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % 
wartości niezrealizowanej części umowy, niezależnie od obowiązku zapłaty należności za dostawy wykonane do dnia 
odstąpienia od umowy. Postanowienie niniejsze nie dotyczy sytuacji, gdy przyczyną odstąpienia przez Zamawiającego 
od umowy jest:  
- likwidacja lub przekształcenia własnościowe Zakładu Utylizacji Odpadów MPGK Sp. z o.o.  

b) odsetki ustawowe za opóźnienia w płatności. 
31)  Strony mogą żądać zapłaty odszkodowania w kwocie przekraczającej zastrzeżone kary umowne. 
32) W przypadku zmiany dotychczasowego Sprzedawcy, Umowa z Odbiorcą końcowym ulega rozwiązaniu z końcem 

Miesiąca gazowego następującego po Miesiącu gazowym, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone 
Sprzedawcy. Odbiorca ten może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy 

33) Przedstawicielami Stron upoważnionymi do bieżących kontaktów w sprawach związanych z wykonywaniem umowy będą: 
a) ze strony Zamawiającego: ……………………………tel.………… e-mail……………, 
b) ze strony Wykonawcy: ……..…………………………, tel.………… e-mail…………… 
Zmiany przedstawiciela można dokonać poprzez pisemne powiadomienie o tym fakcie drugiej Strony. Zmiana 
przedstawiciela nie wymaga zmiany umowy. 

34) Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem cesji.  
35) W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego 

oraz wydane na ich podstawie akty wykonawcze. 
36) Spory powstałe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia 

porozumienia w rozsądnym czasie spory te rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego 
37) Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonany został wybór Wykonawcy, na podstawie aneksu, w następujących przypadkach: 
1. gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, podatku akcyzowego, cła; 
2. zmiany mocy umownej; 
3. zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa URE, 
4. zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego bez względu czy zmiana jest 

korzystna. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o takiej zmianie w ciągu 
jednego okresu rozliczeniowego od dnia zmiany taryfy. Zmiana cen i stawek opłat, obowiązuje od dnia wejścia w życie 
zmiany taryfy, na podstawie stosownego aneksu, 

5. zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, 

6. w innych sytuacjach, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, 
7. w przypadku, o którym mowa w punkcie 3.6 SIWZ, 
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