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Załącznik nr 2 do SIWZ PZP-25/14/2018 

 
WZÓR 

 UMOWA DOSTAWY NR ................ 
 

zawarta dnia …………………………. r. w Korfantowie pomiędzy:  

Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. z siedzibą w Korfantowie 48-317 przy ul. 

Wyzwolenia 11, NIP 753-15-67-625, reprezentowanym przez: 

      mgr inż. Wojciecha Machelskiego -  Prezes Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

……………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

1. ..................................................................................... 

2. .................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 
§ 1.  

Podstawę zawarcia niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową” stanowi udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.). 
 

§ 2.  
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków stron, związanych z kompleksową dostawą 

paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50), do jednego punktu 
poboru dla potrzeb kotłowni Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., pracującej w cyklu 
całorocznym, za zapłatą ceny umownej.  

2. Dostarczanie paliwa gazowego odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na 
warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018r. 
poz. 755), oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.  

3. Charakterystyka gazowa obiektu:  
1) Grupa taryfowa – w zakresie dostarczania paliw: BW-6, w zakresie dystrybucji paliw: W-6.1; 
2) Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego – Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., 

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów - punkt poboru 0030005611  
3) Cel wykorzystania paliwa gazowego: paliwo gazowe przeznaczone jest na cele opałowe budynków 

Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 11, 
 48-317 Korfantów i podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt. 6 
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1114);  

4) Rodzaj i moc odbiorników gazu: kocioł gazowy - 1850 kW - 2 szt;  
5) Moc zamówiona dla potrzeb kalkulacji ceny oferty: 1400 kWh/h.   

4. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do posiadania obowiązującej 
umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego zwanym dalej „OSD” na  
świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia 
paliwa gazowego tj. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 11, 48-317 
Korfantów  

5. Wykonawca będzie dostarczał paliwo gazowe w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu 
Zamawiającego. 

7. Prognozowana ilość jednostek paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy 
do punktu poboru wynosi 4.070.810 kWh.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepobrania określonej w ust. 7 ilości paliwa gazowego w przypadku 
zmniejszonego zapotrzebowania Zamawiającego, czego nie można przewidzieć na dzień podpisania umowy. 
Z faktu tego Wykonawca nie będzie wywodził żadnych roszczeń finansowych, jednakże zmniejszenie 
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pobranych ilości paliwa gazowego nie może przekroczyć 20% ilości jednostek określonych w ust. 7, z 
zastrzeżeniem wyłączenia z tego przypadku sytuacji spowodowanych siłą wyższą, strajkiem pracowników 
Zamawiającego, ograniczeniem kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia, wyłączeniem z 
eksploatacji pomieszczeń Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.  

9. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego w granicy własności sieci gazowej OSD 
określonej w warunkach przyłączenia do sieci gazowej.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.  

11. Wykonawca, zgodnie z posiadanymi kompetencjami pośredniczy w sprawach zmiany mocy oraz udziela 
pełnego wsparcia merytorycznego w zakresie optymalizacji zamówienia.  

12. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 
handlowe dla paliwa gazowego sprzedanego w ramach niniejszej Umowy. Koszty wynikające z dokonania 
bilansowania uwzględnione są w cenie opłaty za sprzedaż paliwa gazowego określonej w Załączniku Nr 1 do 
niniejszej Umowy, 

 
§ 3.  

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy na 
sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania polisy ubezpieczeniowej lub potwierdzenia (certyfikatu) 
zawarcia ubezpieczenia Zamawiającemu po jej odnowieniu w terminie 7 dni, celem wykonania przez 
Zamawiającego kserokopii przedłożonego oryginalnego dokumentu. 
 

§ 4.  
1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 

755), oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

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

przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 41 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 30 

czerwca 2018r, w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

paliwami gazowymi (Dz. U. z 2018r. poz. 640) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym 

te stawki. 

§ 5.  
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu sprzedaży paliwa gazowego obliczane będzie według cen i 

stawek określonych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.  
2. Ceny jednostkowe paliwa gazowego i opłaty abonamentowej nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania 

umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt 3-5.  
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu świadczenia usług dystrybucji dokonywane będzie według cen i 

stawek oraz zasad rozliczeń określonych w Taryfie OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki.  

4. Należność Wykonawcy za zużyte paliwo gazowe obliczana będzie w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych, na podstawie odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywanego przez OSD, przy 
zastosowaniu cen jednostkowych określonych w Umowie.  

5. Na każdej fakturze zostaną umieszczone dodatkowo: 
1) Adres i numer punktu poboru 
2) Nr gazomierza 
3) Moc zamówiona 
4) Okres rozliczeniowy 
4) Zużycie w m3 i kWh, współczynnik konwersji 
5) Ciepło spalania.  

6. Zapłata należności za kompleksową dostawę paliwa gazowego w poprzednim miesiącu kalendarzowym w 

stosunku do miesiąca wystawienia faktury następować będzie przelewem na podstawie prawidłowo 

wystawionych przez Wykonawcę faktur, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w 

terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać 

się będzie dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego.  
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7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Zamawiający złoży 
pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez 
Wykonawcę w terminie do 14 dni. 

 
§ 6.  

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać będą kary 
umowne, z zastrzeżeniem ust. 2  
1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy skutkujące odstąpieniem od umowy przez drugą 

stronę w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień § 8. ust. 1. lit. a).  
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar 
umownych.  

3. Za wartość zamówienia, o której mowa w ust. 1 przyjmuje się cenę oferty. 
 

§ 7.  
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, przy czym wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r., z 

zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Termin wejścia w życie umowy ulegnie przesunięciu w przypadku: 

1) wydłużenia procesu zmiany dotychczasowego sprzedawcy paliwa gazowego, 
2) korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej,  
do czasu skutecznego rozwiązania przez Zamawiającego dotychczasowej umowy na kompleksową dostawę 
paliwa gazowego. 

 
§ 8. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  
a) 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 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy na podstawie art. 145 ust. 2 prawa zamówień publicznych.  

b) w przypadku powtarzającego się naruszenia postanowień niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do 
realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami, zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 60 dni od dnia wystosowania takiego wezwania do wykonawcy.  

Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym 

oświadczenie o odstąpieniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania 

wszelkich należności za dostarczone do dnia rozwiązania umowy paliwo gazowe.  
2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają praw stron do odstąpienia od umowy z przyczyn 

określonych w przepisach prawa. 
 

§ 9.  
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:  
1) przejścia na następców prawnych praw i obowiązków Wykonawcy, w tym wynikających z niniejszej 

Umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym 
zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z 
zachowaniem pozostałych postanowień umowy;  

2) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który 
wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy 
tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy,  

3) zmiany stawki podatku VAT dla przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w Załączniku Nr 1 do 
niniejszej umowy – zmiana cen jednostkowych brutto nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego 
zmieniającego stawkę, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian,  
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4) zmiany opłat dystrybucyjnych wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy w pozycjach 3 
i 4 – zmiana cen jednostkowych nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, 

5) Wykonawca uprawniony jest w każdym czasie, do dostarczania towarów po obniżonej cenie, za 
pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 

6) zmian w ustawie o Podatku akcyzowym, w szczególności utrata zwolnienia, bezpośrednio wpływających 
na ceny jednostkowe, ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. 
  

§ 10.  
Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, przysługujących Wykonawcy wobec 
Zamawiającego na osoby trzecie, wymaga dla swej skuteczności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 11.  
1. Zamawiający oraz Wykonawca zarówno w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również po jej 

zakończeniu, są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących warunków i 
realizacji niniejszej Umowy, z wyłączeniem informacji podlegających obowiązkowi podania ich do 
wiadomości publicznej.  

2. Strona Umowy, która naruszyła postanowienia ust. 1 odpowiada za wyrządzenie szkody na zasadach 
ogólnych. 

 
§ 12.  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i wyjaśnieniami udzielonymi przez 
Zamawiającego w trakcie postepowania przetargowego oraz oferta Wykonawcy na kompleksową dostawę paliwa 
gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50)”– PZP-225/14/2018 stanowią integralną 
część niniejszej Umowy. 
 

§ 13.  
Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie 
przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 755) i wydanych na jej podstawie aktach 
wykonawczych. 
 

§ 14.  
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 15. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 
 


