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Załącznik nr 1 do SWZ 
 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:  

………………………………………………………………..…… 

............................................................................................... 

Adres: .................................................................................. 

TEL.: .........…………................……… 

REGON: ………………….................. 

NIP: ………………………………….... 

Adres skrzynki ePUAP: .................... 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję do 
obiektów Zamawiającego”. 

 

1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

Cena oferty z uwzględnieniem prawa opcji (+ 5% zamówienia podstawowego)  wraz z 

podatkiem od towarów i usług w ustawowej wysokości (suma z ostatniej pozycji Tabeli 

formularza cenowego): 

 

...................................................................................................................................... zł brutto 

 

słownie:.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................ 
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Formularz cenowy 

TARYFY PSG  

 

Opis opłat  

Ilość 

ppg 

Liczba 

jednostek – 

wielkość w 

okresie trwania 

umowy 

Cena 

jednostkowa 

netto ** 

Cena netto 

(kol kol 3 x 

kol 4) 

Stawka 

VAT w 

% 

Cena brutto (kol 5 

+ kol 5 x kol 6. tj. 

1,23) *** 

1 2 3 4 5 6 7 

Tabela 1      W-5.1 ZWOLNIENIE Z PODATKU AKCYZOWEGO 

Paliwo gazowe kWh 6 2 109 000   23 %  

Opłata – abonament za sprzedaż 

paliwa gazowego m-c 
6 6x11=66   23%  

Opłata sieciowa zmienna kWh 6 2 109 000
   23%  

Opłata sieciowa stała dla mocy 

umownej 219 kWh/h (ilość 

jednostek = ilość godzin w 

trakcie trwania umowy x moc 

umowna) (8016 x 219). 

5 
5 x 1 755 504 = 

8 777 520           
  23%  

Opłata sieciowa stała dla mocy 

umownej 440 kWh/h (ilość 

jednostek = ilość godzin w 

trakcie trwania umowy x moc 

umowna) (8016 x 440) 

1 3 527 040   23%  

Suma kolumny 7 Tabeli nr 1                                                                                                   Cbrutto 1:  

Tabela 2.      W-4 ZWOLNIENIE Z PODATKU AKCYZOWEGO 

Paliwo gazowe kWh 3 335 000   23 %  

Opłata – abonament za sprzedaż 

paliwa gazowego m-c 
3 11x3=33   23%  

Opłata sieciowa zmienna kWh 3 335 000
   23%  

Opłata sieciowa stała m-c 3 11x3=33   23%  

Suma kolumny 7 Tabeli nr 2                                                                                                   Cbrutto 2:  

Tabela 3.      W-2.1 ZWOLNIENIE Z PODATKU AKCYZOWEGO 

Paliwo gazowe kWh 1 6 000   23 %  

Opłata – abonament za sprzedaż 

paliwa gazowego m-c 
1 11   23%  

Opłata sieciowa zmienna kWh 1 6 000
   23%  

Opłata sieciowa stała m-c 1 11   23%  

Suma kolumny 7 Tabeli nr 3                                                                                                       Cbrutto 3:  

 

Tabela 4.      W-1.1 ZWOLNIONY Z PODATKU AKCYZOWEGO 

Paliwo gazowe kWh 1 2 000   23 %  

Opłata – abonament za sprzedaż 

paliwa gazowego m-c 
1 11   23%  

Opłata sieciowa zmienna kWh 1 2 000
   23%  

Opłata sieciowa stała m-c 1 11   23%  

Suma kolumny 7 Tabeli nr 4                                                                                                    Cbrutto 4:  

Tabela  5.      W-3.6 ZWOLNIONY Z PODATKU AKCYZOWEGO 

Paliwo gazowe kWh 3 76 000   23 %  
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Opłata – abonament za sprzedaż 

paliwa gazowego m-c 
3 11x3=33   23%  

Opłata sieciowa zmienna kWh 3 76 000
   23%  

Opłata sieciowa stała m-c 3 11x3=33   23%  

Suma kolumny 7 Tabeli nr 5                                                                                                  Cbrutto 5:  

SUMA  TABEL  OD NR 1 DO NR 5 (Cbrutto 1+ Cbrutto 2+ Cbrutto 3+ Cbrutto 4+ Cbrutto 5)   ****  
 

 

SUMA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI +5%  
(do przeniesienia do formularza oferty)  

Kwota z pozycji  kolumny 7 z wiersza powyżej  x 1,05) 
 

 

 

** Ceny jednostkowe muszą być wyrażone z dokładnością 1/100000 

***Wartości razem zaokrąglamy z dokładnością 1/100 

****Na podstawie art. 31b ust. 1-4 ustawy o podatku akcyzowym cenę paliwa gazowego należy naliczyć ze stawką podatku 

akcyzowego „zwolnione z akcyzy”. Po wyborze oferty i zawarciu umowy Zamawiający (Odbiorca) złoży Wykonawcy 

(Sprzedawcy) odpowiednie oświadczenie o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego 

 

2.   Oświadczamy, że: 

2.1. Zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje 

potrzebne do właściwego opracowania oferty. 

2.2. Poniesiemy wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia   w sposób 

kompletny i zdatny do realizacji celu, któremu ma on służyć. 

2.3. Zamówienie zostanie wykonane w terminie od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., po 

rozwiązaniu dotychczasowych umów na kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz 

skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany Sprzedawcy. 

2.4. Uważamy się za związanych z ofertą przez okres wskazany w SWZ. 

2.5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy  na warunkach w 

niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2.6. Płatność za fakturę zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, z 

zastrzeżeniem, że faktura zostanie dostarczona do Odbiorcy nie później niż na 10 dni 

roboczych przed terminem płatności. W przypadku nie dochowania terminu dostarczenia 

faktury, termin płatności ulega automatycznemu przedłużeniu o czas opóźnienia..  

2.7. Zamówienie zamierzamy / nie zamierzamy 1) powierzyć podwykonawcom w następujących 

częściach: 

Lp. Nazwa podwykonawcy Zakres/część zamówienia przewidziany do 
wykonania przez podwykonawcę  

   

2.8. Wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług – TAK/NIE 1). Jeśli tak 

 
1,1) Niepotrzebne skreślić 



Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu 
Znak sprawy TP/002/10/21 

4 

 

obowiązek ten będzie dotyczył ………… (nazwa/rodzaj towaru usług), a ich wartość netto 

będzie wynosiła ………. 2) 

2.9. wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**) 

 

3.  Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 

4.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) ....................................................................................................................................... 

2)........................................................................................................................................ 

3) ....................................................................................................................................... 

4) ...................................................................................................................................... 

5)….................................................................................................................................... 

Oświadczam(y), że jestem(śmy): 

 mikro przedsiębiorcą, 

 małym przedsiębiorcą 

 średnim przedsiębiorcą 

(zaznaczyć, jeżeli wykonawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z 
dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców /Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm)  

 
 
Miejscowość i data …………………… 
 

Wykonawca-właściwie umocowany przedstawiciel 

podpisuje dokument w formie elektronicznej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym 

 
 

**) w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
*) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

2) Oświadczenie dotyczy nowelizacji z dnia 1. Lipca 2015r. dotyczącej art. 91 ust. 3a PZP, który ma zastosowanie 

przy: wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, wystąpieniu mechanizmu odwróconego obciążenia oraz 

imporcie usług lub imporcie towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez 

Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT.  
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Załącznik nr 2 do SWZ 

………………………………………
………………………………………
……...………………………………..
............................. 
(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy) 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W  POSTĘPOWANIU  

NR TP/002/10/21 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa 
gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję do obiektów Zamawiającego”, prowadzonego 
przez Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu, oświadczam, co następuje: 
 

I. 
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU: 

 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 oraz art.109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   

 

lub 

2) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. ……………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz 

art.109 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

………………………………………………………………………………………........…… 

….……………………………………………………………………………………………………*) 

 

 

 

…………….……. dnia …………………. r.  
    (miejscowość),    
   
  

*) wypełnić, jeśli dotyczy, niewłaściwe skreślić 
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II. 

OŚWIADCZENIE O  SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
       
 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym 
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i rozdziale VI Specyfikacji 
Warunków Zamówienia  

 
lub *) 

 
2. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i rozdziale  
VI Specyfikacji Warunków Zamówienia polegam na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych następującego/ych podmiotu/ów:  
…………………………………………….………………………………………………..……
…………………………………….., w następującym zakresie:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 
 

 

…………….…….  dnia …………………. r                     
(miejscowość),    
     

*) niewłaściwe skreślić 

 

 

III. 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne                 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

…………….…….  dnia …………………. r                     
(miejscowość),               

 

 
 

 UWAGA!  
 Podpis elektroniczny składa osoba  

 lub osoby upoważnione  
do podpisu w imieniu Wykonawcy 

  



Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu 
Znak sprawy TP/002/10/21 

7 

 

 

Załącznik nr 3 do SWZ 
Wykonawcy wspólnie ubiegający      
się o udzielenie zamówienia 
……………………………………...……
…...………………………………………
…..……………………...........................
.............................. 
(pełna nazwa/firma, adres 
wykonawców) 

 
 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych 
 

DOTYCZĄCE  DOSTAW/USŁUG KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY 
w postępowaniu nr  TP/002/10/21 

 

Na potrzeby niniejszego postępowania oświadczam, że *):   

1. Wykonawca: ……………………………………………………………………............................. 
(nazwa i adres Wykonawcy),  

zrealizuje następujące dostawy/usługi*):  …………………………….................... 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca: ………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy), 

zrealizuje następujące dostawy/usługi*):  ………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca: ……………………………………………………………………………........ 
(nazwa i adres Wykonawcy),  

zrealizuje następujące dostawy/usługi*):  …………………………………..………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

*) niewłaściwe skreślić 

 
 
 ................................... dn. ..................                                                                            

   Miejscowość UWAGA! Podpis elektroniczny składa 
osoba lub osoby upoważnione do 

podpisu w imieniu Wykonawców 
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Załącznik nr 4 do SWZ 
 
Dane Wykonawcy* / Podmiotu udostępniającego zasoby* 

 
_________________________________ 
Pełna nazwa wykonawcy 

__________________________________ 
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

 

 
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY* / PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY* 

O AKTUALNOŚCI DANYCH ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU  
o którym mowa w art. 125 ust. 1  

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dalej Pzp 

(składane na wezwanie) 
 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym na zadanie pn. 
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję do obiektów 
Zamawiającego”. 

 

Ja/My niżej podpisany/i 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy*/Podmiotu 

udostępniającego zasoby*): 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam/y, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

Pzp, złożonym wraz z Ofertą w formie Załącznika nr ......... do SWZ w zakresie podstaw 

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia są aktualne. 
 

*niepotrzebne skreślić 

  
 
 
 
 

Wykonawca*/Podmiot udostępniający zasoby* 
właściwie umocowany przedstawiciel 
podpisuje dokument w formie elektronicznej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym 
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Załącznik nr 5  do SIWZ 
UMOWA  Nr              /2021 

Kompleksowa Sprzedaż Paliwa Gazowego  
 
zawarta w Radomiu w dniu ……………………..... pomiędzy: 
 
Zamawiającym – Gminą Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30    26-600 Radom                

NIP: 7962817529 (gminy) w imieniu i na rzecz której działa  Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu z siedzibą Radom   

ul. Garbarska 55/57 , REGON 141226775 reprezentowaną przez: 

....................................................  –  Dyrektora MZL  na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 

Miasta Radomia Nr  ...............  z dnia ..........................., 

a 

............................................ z siedzibą w ............................. NIP: ............................,  REGON 

......................................  zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy w pod numerem ........................./ w CEiDG.................., 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Sprzedawcą”,  ”, którego reprezentuje: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 

Podstawą zawarcia umowy jest wybór oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postępowaniu                
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, nr sprawy 
TP/002/10/21, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 
2021 r., poz. 1129 ze zm. ), dalej Pzp. 
 
SŁOWNIK POJĘĆ: 
1. OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją paliw 

gazowych, do sieci którego przyłączona jest instalacja odbiorcy, odpowiedzialny za ruch sieciowy w 
gazowym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego 
systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej .  

2. Taryfa OSD – zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfa na świadczenie przez 
OSD usług dystrybucji.  

3. OSP – Operator Systemu Przesyłowego.  
4. Umowa dystrybucyjna z OSD – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a OSD określająca ich 

wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji 
niniejszej Umowy, umożliwiająca dostarczenie przez Wykonawcę gazu ziemnego do punktów odbioru 
wskazanych  
w Załączniku nr 1 do Umowy.  

5. IRiESP – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.  
6. IRiESD - Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 
7. Punkt odbioru – miejsce dostarczenia gazu ziemnego. 
8. PZO – punkt zdawczo-odbiorczy lub punkt odbioru. 
9. PPG – punkt poboru gazu.  
10. Paliwo gazowe / gaz ziemny – gaz ziemny wysokometanowy o symbolu E. 
11. Moc umowna – maksymalna ilość energii zawarta w paliwie gazowym, którą można odebrać w 

okresie godziny, określona w Umowie na czas trwania Umowy.  



Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu 
Znak sprawy TP/002/10/21 

10 

 

12. Układ pomiarowy – gazomierz lub inne urządzenie pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, 
służące do pomiaru objętości paliwa gazowego pobranego z sieci i dokonywania rozliczeń. 

13. Okres rozliczeniowy – okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych następuje 
rozliczenie za pobrane paliwo gazowe.  

14. Odbiorca – podmiot pobierający paliwo gazowe wraz ze świadczeniem usług dystrybucji na 
podstawie niniejszej Umowy i dokonujący płatności - Zamawiający.   

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY. 
1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego  

o symbolu E, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: 
Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać paliwa gazowe o cieple spalania oraz parametrach 
jakościowych określonych w Taryfie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Usługę dystrybucji paliwa gazowego do instalacji znajdujących się w punktach odbioru, szczegółowo 
opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy, będzie wykonywał Operator Systemu Dystrybucyjnego. Dla 
potrzeb niniejszej Umowy kompleksowej jest to: ………………………………… 

4. Wszystkie techniczne warunki dostarczania paliwa gazowego dla danego punktu zdawczo-
odbiorczego są zgodne z postanowieniami IRiESP i/lub IRiESD odpowiedniego Operatora i przez 
niego określone.  

 
§ 2 

ZASADY REALIZACJI UMOWY. 
1. Dostawy gazu odbywać się będą za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora 

Systemu Dystrybucji (OSD).   
2. Łączną ilość paliwa gazowego dostarczaną w okresie realizacji Umowy do punktów odbioru 

określonych w Załączniku nr 1 do Umowy prognozuje się na poziomie 2 528 000 kWh,                                         
z zastrzeżeniem ust. 7.  

3. Ewentualna zmiana prognozowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla 
Zamawiającego (Odbiorcy) poza rozliczeniem za faktycznie zużyte paliwo gazowe wg cen 
określonych w niniejszej Umowie oraz rozliczeniem za usługi dystrybucji pobranego paliwa 
gazowego, wg obowiązującej w danym okresie Taryfy Operatora do sieci którego Zamawiający 
(Odbiorca) jest przyłączony. 

4. Wstrzymanie lub ograniczenie dostaw paliwa gazowego do Odbiorcy, w sytuacji gdy niezwłoczne 
wstrzymanie lub ograniczenie dostarczenia tego paliwa mogłoby powodować zagrożenie 
bezpieczeństwa, życia, zdrowia lub środowiska bądź uszkodzenie lub zniszczenie obiektów 
technologicznych Odbiorcy będzie możliwe w ciągu najpóźniej 7 dni od podjęcia uprawnionych 
działań.  

5. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z obiektów (miejsc odbioru gazu) 
opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy.  

6. Zamawiający oświadcza, że jest organem organizacji publicznej,  a paliwo gazowe nabywane jest dla 
celów opałowych.  

7. W trakcie realizacji umowy, Zamawiającemu przysługuje możliwość skorzystania z prawa opcji 
polegającego na kompleksowej dostawie i dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu 
E do punktów odbioru wskazanych przez Zamawiającego. Łączna ilość paliwa gazowego wynikająca 
z prawa opcji do wskazanych przez Zamawiającego punktów odbioru prognozuje się na poziomie 
126 400 kWh.  

8. W celu skorzystania z prawa opcji w sytuacji konieczności dodania nowych punktów poboru 
Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej na adres 
……………………………., pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………. lub faksem na nr 
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……………………..w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem kompleksowej dostawy i 
dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E.  

 
§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY. 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.  
2. Rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego nastąpi 01.02. 2022 r. , po rozwiązaniu dotychczasowej mowy na 

kompleksową dostawę gazu ziemnego oraz skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany Sprzedawcy. 

3. Umowa zawarta zostaje na czas określony  do dnia 31.01.2022 r.  
 

§ 4 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada: 
1) koncesję na obrót paliwami gazowymi o numerze ………. wydaną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki w dniu ……… której okres ważności przypada od dnia …… ,do 
dnia………….; 

2) koncesję na dystrybucję paliw gazowych o numerze ………. wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki w dniu ……… której okres ważności przypada od dnia …… ,do 
dnia………….  

lub Wykonawca nie będący OSD: 
zawartą z OSD umowę dystrybucyjną tzw. Generalną Umowę Dystrybucyjną, umożliwiającą 
sprzedaż gazu ziemnego do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
OSD, która została zawarta na okres do dnia ……….  

2. W przypadku, gdy okres obowiązywania niniejszej Umowy jest dłuższy niż okres ważności 
któregokolwiek z dokumentów opisanych w ust. 1 Wykonawca zobligowany jest w terminie nie 
późniejszym niż trzy miesiące przed datą upływu ważności tych dokumentów, przedłożyć 
Zamawiającemu: oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy ramowej zawartej z OSD i/lub aktualną 
koncesję na obrót paliwami gazowymi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego do punktów 
odbioru opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do Umowy, oraz zapewnienia należytego 
wykonywania usług związanych z dystrybucją gazu ziemnego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 

4. Wykonawca zobowiązuje się na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa (Załącznik nr 3) 
do:  

1) złożenia OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego (Odbiorcy) zgłoszenia o zawarciu 
niniejszej Umowy / powiadomienia o zmianie sprzedawcy, 

2) reprezentowania Zamawiającego (Odbiorcy) przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. W przypadku zaistnienia okoliczności 
uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje                 
o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej oraz na adres e-mail: ……………………. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do:  
1) zapewnienia, na żądanie Zamawiającego, sprawdzenia przez OSD prawidłowości działania 

układu pomiarowego, którego właścicielem jest OSD, w terminie 14 dni od zgłoszenia; 
2) zapewnienia, na żądanie Zamawiającego, zlecenia przez OSD niezależnemu laboratorium 

posiadającemu wymaganą akredytację sprawdzenia prawidłowości działania układu 
pomiarowego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania oraz umożliwienia 
Zamawiającemu zlecenia wykonania dodatkowej ekspertyzy w terminie 30 dni od daty 
otrzymania wyniku badania laboratoryjnego; 

3) sprawdzenie przez OSD dotrzymania parametrów jakościowych paliwa gazowego, 
wykonując odpowiednie pomiary, a w przypadku stwierdzenia niezgodności jakości paliwa 
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gazowego z Umową, pokrycia kosztów badań oraz udzielenia stosownej bonifikaty, w której 
mowa w § 6 ust. 2 Umowy; 

4) przyjmowania zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania paliwa gazowego; 
5) dokonywania korekt rozliczeń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zainstalowaniu 

lub działaniu układu pomiarowego oraz w przypadku przyjęcia do rozliczeń błędnych 
odczytów wskazań układu pomiarowego; 

6) nieodpłatnego udzielenia informacji w sprawie rozliczeń.  
7. Na postawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bilansowania 

handlowego w zakresie sprzedaży paliwa gazowego. Tym samym Wykonawca zwalnia 
Zamawiającego (Odbiorcę) z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z bilansowaniem 
handlowym. Kontrolę  nad ilością  zrealizowanego wolumenu powinien sprawować Wykonawca. 

8. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy                         
w zakresie prawa opcji w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z całości lub części prawa 
opcji. 

 
§ 5 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO. 
Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) pobierania gazu ziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy; 
2) terminowego regulowania należności za pobrany gaz ziemny oraz usługi przesyłu (zgodnie  

z obowiązującą Taryfą OSD).  
 

§ 6 
STANDARDY JAKOŚCIOWE. BONIFIKATY. 

1. Wykonawca realizując przedmiotową umowę zapewni standardy jakościowe określone przepisami 
Prawa energetycznego. 

2. W przypadku niedotrzymania standardów, o których mowa w ust. 1, Wykonawca na podstawie 
pisemnego wniosku Zamawiającego, zobowiązany jest do udzielenia bonifikat wg stawek 
określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do ww. 
ustawy.  

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie gazu ziemnego do obiektów 
Zamawiającego (Odbiorcy) w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii     
w systemie oraz awarii sieciowych oraz prac naprawczych lub konserwacji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego (Odbiorcy)                         
o wystąpieniu sytuacji awaryjnej, która może mieć wpływ na pracę urządzeń, instalacji 
Zamawiającego (Odbiorcy), a w szczególności o przewidywanym czasie trwania i zakresie 
ograniczeń w dostawie/dystrybucji paliwa gazowego, pod warunkiem otrzymania przez Wykonawcę 
informacji o powyższym zdarzeniu od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

 
§ 7 

WYNAGRODZENIE. 
1. Przewidywane łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy wyniesie ……………. 

brutto: …………. (słownie: …………….), w tym podatek VAT wg stawki ………… w kwocie ………… 
zł, czyli ……………. złotych netto, w tym:  
1) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w zakresie podstawowym tj. 

……………. brutto:  
2) wynagrodzenie w przypadku skorzystania z prawa opcji, przewidywane do kwoty . ……………. 

brutto. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało obliczone wg następujących stawek:  

1) za pobrane paliwo gazowe …….. zł netto; 

2) za opłaty abonamentowe ………….. zł netto; 
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3) za usługi dystrybucji ………………. zł netto.  
3. Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane będzie jako suma opłat za pobrane 

paliwo gazowe i opłat abonamentowych oraz opłat dystrybucyjnych wynikających z obowiązującej 
taryfy OSD. 

4. Opłaty za pobrane paliwo wyliczane będą jako suma iloczynu ilości pobranego paliwa gazowego 
(którego wielkość zostanie ustalona na podstawie odczytów układów pomiarowych, udostępnionych 
Wykonawcy przez OSD) i ceny jednostkowej netto za kWh oraz opłat abonamentowych netto, 
powiększona o należny podatek VAT.  

5. Opłaty za usługi dystrybucji/przesyłu obliczane będą zgodnie z obowiązująca dla danej grupy 
taryfowej Taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

 
§ 8 

ROZLICZENIA. 
 

1. Rozliczenie zobowiązań nastąpi na podstawie faktycznego zużycia paliwa gazowego. 
2. Wysokość zużycia paliwa gazowego ma jedynie charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zmian w zakresie łącznej ilości gazu. 
3. W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w zakresie do -  30% 

lub zwiększenia w zakresie do +5% łącznej ilości zakupionego gazu, względem ilości określonej w § 
2 ust. 2  umowy. Zaistnienie okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym, spowoduje odpowiednio 
zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy w 
zakresie podstawowym. Zwiększenie ilości zakupionego gazu i tym samym wynagrodzenia 
Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 
ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw gazu na warunkach zawartej umowy 
do 5% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa 
opcji od dodania nowych punktów poboru lub zwiększenia zapotrzebowania na gaz do punktów 
poboru objętych niniejszą umową. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, 
ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Zamówienie w ramach prawa opcji 
uruchamia się automatycznie w trakcie jej realizacji (dodanie nowych punktów poboru) lub po 
wykorzystaniu zamówienia podstawowego i nie wymaga jakichkolwiek działań ze strony 
Zamawiających z uwzględnieniem zapisów §2 ust.8. W przypadku nieskorzystania przez 
Zamawiającego  z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

4. Rozliczenia za pobierane paliwo gazowe odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym 
stosowanym przez OSD. 

5. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy na podstawie 
danych o zużyciu udostępnionych przez OSD według odczytów układów pomiarowo - rozliczeniowych 
za dany okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku Odbiorców posiadających punkty 
odbioru, dla których odczyty dokonywane są rzadziej niż raz na dwa miesiące dopuszcza się 
rozliczanie na podstawie zużycia prognozowanego w oparciu o prognozowane miesięczne zużycie 
paliwa, przy czym okresy rozliczeniowe wynosić będą nie mniej niż dwa miesiące. (Faktury                              
z prognozą wystawiane nie częściej niż raz na dwa miesiące). 
W takiej sytuacji, niezwłocznie po otrzymaniu od OSD danych o zużyciu, Wykonawca wystawi (o ile 
zajdzie taka koniczność) fakturę korygującą z terminem płatności określonym w § 9 ust. 12 Umowy.  

6. W przypadku przekroczenia mocy umownej w danym punkcie odbioru, Wykonawca uwzględni opłatę 
– zgodnie z obowiązującą Taryfą OSD – na fakturze okresowej lub wystawi dodatkową fakturę                   
z terminem płatności zgodnym z terminem płatności określonym w § 9 ust. 2 Umowy.  

 
 

§ 9 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony postanawiają, że regulowanie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy opłat za 
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świadczone Usługi w całym okresie obowiązywania Umowy będzie następować                                           
na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur wystawianych w formie papierowej  lub w 
postaci elektronicznej na adres email: sekretariat@mzl.radom.pl, z uwzględnieniem zapisów § 9 ust. 
13.  

2. Wykonawca wystawi fakturę nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty uzyskania od OSD 
danych o zużyciu, z terminem płatności 30 dni od daty wystawienia, z zastrzeżeniem, że faktura 
zostanie dostarczona do Odbiorcy nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem płatności. W 
przypadku nie dochowania terminu dostarczenia faktury, termin płatności ulega automatycznemu 
przedłużeniu o czas opóźnienia.  

3. Wykonawca zobligowany jest do wystawienia  faktury z rozbiciem (wyodrębnieniem zużycia i kosztu) 
na  każdy punkt odbioru. 

4. Faktury należy wystawiać w następujący sposób: Nabywca Gmina Miasta Radomia ul. Jana 
Kilińskiego 30 26- 600 Radom  NIP: 7962817529 ; Płatnik Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu ul. 
Garbarska 55/57 26-600 Radom.    

5. Strony ustalają, że terminem spełniania świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. 
7. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie     

w złotych polskich. 
8. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia 

odsetek ustawowych z zastrzeżeniem ust. 11.  
9. Zamawiającemu, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, przysługuje 

prawo do wniesienia pisemnej reklamacji, którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie do 
14 dni od daty jej doręczenia.  

10. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą, a 
powstałą nadpłatę zwróci na rachunek bankowy Zamawiającego na jego pisemne żądanie wyrażone 
w reklamacji.  

11. Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej 
zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze, z zastrzeżeniem sytuacji gdy:  

1) na fakturze uwzględniono punkty odbioru nie należące do Zamawiającego; 
2) uwzględnione na fakturze stawki za paliwo gazowe są niezgodne z Umową lub zawierają 

dodatkowe nie uwzględnione w Umowie opłaty. W takiej sytuacji zawieszeniu ulega bieg 
terminu płatności za dostarczone paliwo gazowe, do czasu dostarczenia korekty faktury, 
natomiast zapłata za usługi dystrybucji zostanie dokonana w terminie; 

3) wykazane na fakturze zużycie paliwa gazowego odbiega o co najmniej 50% od 
prognozowanego zużycia lub zużycia w analogicznych okresach. W takiej sytuacji 
Zamawiający dokona płatności w wysokości proporcjonalnej do prognozowanego zużycia w 
okresie trwania Umowy zgodnie z danymi ujętymi w załączniku nr 1 do Umowy. Po 
rozpatrzeniu reklamacji oraz (o ile zajdzie taka konieczność) badaniu gazomierza w sytuacji, 
gdy reklamacja okaże się zasadna Wykonawca wystawi fakturę korygującą. W przypadku 
gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona Zamawiający niezwłocznie dokona płatności 
pozostałej nieuregulowanej kwoty.  

12. W przypadku, korygowania należności, Wykonawca wystawi fakturę VAT KOREKTA. Płatność 
należności wynikającej z faktury korygującej będzie dokonywana w terminie 30 dni  od daty 
wystawienia, z zastrzeżeniem, że faktura zostanie dostarczona do Odbiorcy nie później niż na 10 dni 
roboczych przed terminem płatności. W przypadku nie dochowania terminu dostarczenia faktury, 
termin płatności ulega automatycznemu przedłużeniu o czas opóźnienia. 

13. W związku zapisami Ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu                                          
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym, Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania. W takim przypadku zapisy Umowy stosuje się odpowiednio. 

mailto:sekretariat@mzl.radom.pl
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§ 10 
KARY UMOWNE. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie 
Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                        
w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 
4 Umowy.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy w przypadku rozwiązania umowy wiążącej Wykonawcę               
z OSD lub OSP skutkującego utratą możliwości dostarczania paliwa gazowego do Zamawiającego,                             
za wyłączeniem przypadku  rozwiązania umowy wiążącej Wykonawcę z OSD lub z OSP z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim 
rozwiązaniu zobowiązany jest poinformować Zamawiającego (Odbiorcę) o tym fakcie na piśmie. 

4. W przypadku wystąpienia przerw w dostawach gazu ziemnego, odcięcia od dostaw gazu, zdjęcia 
układu pomiarowego w wyniku braku terminowej płatności Zamawiającego (Odbiorcy), które miało 
miejsce w związku z niedostarczeniem lub dostarczeniem z opóźnieniem faktury, upomnienia czy 
wezwania do zapłaty, lub zaniechaniem/zaniedbaniem ze strony Wykonawcy obowiązku 
powiadomienia OSD o zmianie sprzedawcy, lub niedokonania zapłaty za usługi dystrybucji, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty  
dzień przerwy oraz pokryje wszelkie koszty związane ze wznowieniem dostaw gazu ziemnego                       
w odniesieniu do każdego punktu odbioru.  

5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 
wysokość kar umownych jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar 
umownych, jak również dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu innych szkód. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługujących mu należności naliczonych kar 
umownych. 

7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto,                      
o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

 
§ 11 

WSTRZYMANIE SPRZEDAŻY. 
1. Wstrzymanie dostaw gazu ziemnego do danego punktu odbioru następuje poprzez wstrzymanie 

dostarczania gazu zimnego przez OSD na wniosek Wykonawcy . 
2. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż gazu ziemnego do danego punktu odbioru, gdy Odbiorca 

zwleka z zapłatą za pobrany gaz ziemny co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności faktury, 
pomimo uprzedniego pisemnego powiadomienia Odbiorcy o zamiarze wstrzymania świadczenia 
usługi   i dostaw z zastrzeżeniem § 9 ust. 11 Umowy. 

3. Wznowienie dostarczania gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek 
Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności.  

4. Dostawy gazu ziemnego mogą zostać wstrzymane w sytuacji, gdy podczas kontroli stwierdzono, że 
nastąpił nielegalny pobór, lub w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że 
instalacja Zamawiającego (Odbiorcy) stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub środowiska.  

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem dostaw paliw 
gazowych wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków Umowy i obowiązujących przepisów 
Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.  
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6. W przypadku zaprzestania dostarczania paliw gazowych do Odbiorcy końcowego (Zamawiającego) 
przyłączonego do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej przez Sprzedawcę z powodu 
okoliczności, za które Sprzedawca  ponosi odpowiedzialność, zobowiązane do dostarczania 
paliwa gazowego do Odbiorcy będzie inne przedsiębiorstwo obrotu, zwane „sprzedawcą 
awaryjnym” na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia   2018 r  w spawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu gazowego. 

7. W dniu powzięcia informacji przez Sprzedawcę paliw gazowych o konieczności zaprzestania 
dostarczania paliw gazowych z powodu okoliczności, za które ten Sprzedawca ponosi 
odpowiedzialność, informuje on o tym fakcie Odbiorcę końcowego (Zamawiającego), operatora 
systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego gazowego, do którego przyłączony jest Odbiorca 
końcowy, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz sprzedawcę awaryjnego. 

 
 
 

§ 12 
ROZWIĄZANIE UMOWY. ODSTĄPIENE OD UMOWY.  

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

2. Umowa może zostać rozwiązania przez jedną ze Stron ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie 
oświadczenia skierowanego do drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności                            
w przypadku gdy druga Strona  narusza postanowienia umowy, pomimo upływu terminu nie krótszego 
jednakże  niż 30 dni, wyznaczonego przez  Stronę  do zaniechania takich naruszeń. 

3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku utraty 
przez Wykonawcę uprawnień przewidzianych obowiązującymi przepisami do realizacji niniejszej 
Umowy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy (części lub 
całości) 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.  
  

 
§ 13 

ZMIANY UMOWY. 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz 
zmian określonych w art. 455 Pzp. 

2. Zmiany treści umowy mogą dotyczyć: 
1) Zmian cen uwzględnionych do rozliczenia realizacji umowy oraz łącznego wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku:  
a) zmiany ceny netto paliwa gazowego, w związku ze zmianą kwalifikacji w zakresie 

podatku akcyzowego; 
b) zmiany stawek i cen za usługi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki zmiany Taryfy na usługi przesyłu gazu OSD, które 
miałyby obowiązywać w okresie obowiązywania Umowy;  

c) zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatku akcyzowego,  
d) zmiany obowiązujących przepisów w zakresie  stawki podatku VAT od dnia wejścia 

w życie ustawowej zmiany 
- o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek.  
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2) Zmiany ilości punktów odbioru wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy, przy czym zmiana 
wynikać może np. z likwidacji punktu odbioru, zmiany stanu prawnego lub technicznego 
punktu odbioru, zmiany w zakresie odbiorcy, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych 
uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, w tym w przypadku 
zaistnienia nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających rozwiązanie dotychczas 
obowiązujących umów.  

3) Zmiany mocy umownej w związku ze zmianą zapotrzebowania na paliwo gazowe, pod 
warunkiem wyrażenia zgody przez Operatora. 

4) Zmiany terminu rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego do poszczególnych punktów odbioru 
jeżeli zmiana ta wynika z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub procesu 
rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych lub z przyczyn niezależnych od Stron. 

5) Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 
treści Umowy do aktualnego stanu prawnego. 

6) Zmian w stanie prawnym któregokolwiek z obiektów – punktów odbioru objętych 
zamówieniem tj. utratę tytułu prawnego do zajmowania nieruchomości. 

7) Przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas niezbędny do zrealizowania minimum 
70% ilości, o której mowa w § 2 ust. 2.  Przedłużenie terminu obowiązywania Umowy może 
nastąpić na wniosek każdej ze stron. W przypadku braku zgody jednej ze stron na 
przedłużenie obowiązywania Umowy, Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego 
roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia Zamówienia 

8) Zmiany łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1, o ile zajdą 
okoliczności (łącznie lub rozdzielnie) opisane w pkt 1) i pkt 3) ust 2 niniejszego paragrafu . 

3. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny 
wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Wykonawca 
może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmian, o których mowa w ust.2  pkt. 
1. umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa 
ust.2  pkt. 1. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości 
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez 
Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust.2  pkt. 1 mają lub będą miały wpływ na koszty 
wykonania umowy przez Sprzedawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 
wysokości wynagrodzenia Sprzedawcy określonego w niniejszej umowie. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 14 ust. 2.  

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 1b,) obowiązują od dnia wejścia życie Taryfy i nie wymagają dla 
swej ważności aneksu, przy czym o zmianie Taryfy Wykonawca zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego w formie pisemnej oraz wskazać, które opłaty i w jakich wysokościach ulegają 
zmianie w odniesieniu do Umowy.  

6. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany w strukturze organizacyjnej 
Zamawiającego lub Wykonawcy dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony 
niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach. 

 
 

§ 14 
PRZEDSTAWICIELE STRON. KORESPONDENCJA POMIĘDZY STRONAMI. 

1. Do bieżących uzgodnień związanych z realizacją umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli  
w osobach:  

1) ze strony Zamawiającego:   
……………. tel. ……………, e-mail: …………………………………….. 
……………. tel. ……………, e-mail: …………………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy: 
……………. tel. ……………, e-mail: …………………………………….. 
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……………. tel. ……………, e-mail: …………………………………….. 

2. Zmiana osób upoważnionych do kontaktów następuje na podstawie pisemnego zawiadomienia 
przesłanego przez Zamawiającego lub Wykonawcę bez konieczności aneksowania umowy. 

3. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej Umowy, Zamawiający kierować będzie na adres 
Wykonawcy: ………………… ul. e-mail: ………………….. faks: …………………… 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie adresu do 
korespondencji. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku , korespondencję skierowaną na adres wskazany 
w ust 3 uważa się za skutecznie doręczoną. 

5. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej Umowy, Wykonawca kierować będzie na adres 
Zamawiającego: ………………… ul. e-mail: ………………….. faks: …………………… 

 
 

§ 15 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Lokalami                     
w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57 ; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Lokalami w Radomiu  jest Pan 
Mateusz Szczypior, kontakt:  kontakt.iod@gmail.com; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania 
TP/002/10/21 prowadzonym w trybie  podstawowym; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o  art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 
z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                       
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  
 

§ 16 
Zachowanie poufności 

 
W związku z wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu umowy, Zamawiający zobowiązuje 
Wykonawcę do:  

1) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych                    
i organizacyjnych, informacji prawnie chronionych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy 
niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;  
2) wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz na podstawie 
obowiązujących uregulowań prawnych; 
3) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy 
otrzymujący informacje chronione oraz informacje stanowiące tajemnicę organizacji nie ujawni tych 
informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub firmom trzecim  
4) ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania 
powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp 
dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu umowy; 

 
§ 17 

INFORMACJE OGÓLNE I PORZĄDKOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. - Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) oraz ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne( t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.). 

2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 
Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 
§ 18 

EGZEMPLARZE UMOWY, JĘZYK UMOWY. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału, z których dwa 
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
 

§ 19 
WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO UMOWY. 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Zestawienie punktów poboru 
Załącznik Nr 2 – Formularz Oferty  
Załącznik Nr 3 – Pełnomocnictwo 
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczenia 
podatku akcyzowego. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:                                  
 
       

..........................................                                                                   .......................................... 
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Załącznik nr 3 do Umowy  

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
 

…………………….. ul. …………………, ……………….., NIP: ………………, REGON: ……………….., 

reprezentowana przez:  

…………………………. - ………………………..  

zwana dalej „Mocodawcą”  

 
działając w imieniu własnym niniejszym udziela:  

……………………………………………., z siedzibą w ……………………., ul. …………………………., 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………….,             

w …………………, ……. Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ……………., NIP: ……………, 

REGON: …………. i jej reprezentantom, pełnomocnictwa do dokonania określonych w pkt 1-6 czynności 

dotyczących punktu/ów poboru paliwa gazowego zawartych w Załączniku nr 1 w ramach zawartej Umowy 

dostawy paliwa gazowego z dnia ………………..  

1) wypowiedzenia dotychczasowemu sprzedawcy umowy sprzedaży gazu / umowy kompleksowej 

zawartej z Zamawiającym (Mocodawcą), w tym również rozwiązania za porozumieniem stron,  

2) zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Przesyłowego lub Dystrybucyjnego do realizacji 

zawartej pomiędzy …………………………… i Zamawiającym (Mocodawcą) umowy kompleksowej lub 

sprzedaży gazu,  

3) występowania w imieniu Zamawiającego (Mocodawcy) do dotychczasowego sprzedawcy lub 

Operatora Systemu Przesyłowego lub Dystrybucyjnego w celu uzyskania informacji niezbędnych                         

w procesie zmiany sprzedawcy, w tym udostępnienia danych technicznych lub pomiarowo – 

rozliczeniowych Zamawiającego (Mocodawcy),  

4) reprezentowanie Zamawiającego (Mocodawcy) i podpisania w jego imieniu stosownych wniosków                

o świadczenie usług przesyłu lub dystrybucji przed właściwym Operatorem Systemu Przesyłowego 

lub Dystrybucyjnego na potrzeby Zamawiającego (Mocodawcy),  

5) dokonywania wszelkich innych czynności prawnych lub faktycznych, w tym składania oświadczeń 

woli lub wiedzy związanych z procedurą zmiany sprzedawcy, rozwiązaniem umowy sprzedaży gazu / 

umowy kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą, aktualizacją danych Zamawiającego 

Mocodawcy) u Operatora Systemu Przesyłowego lub Dystrybucyjnego lub u dotychczasowego 

sprzedawcy oraz rozpoczęciem i realizacją przesyłu lub dystrybucji gazu dla Zamawiającego 

(Mocodawcy),  
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6) uzyskania dostępu do danych historycznych i bieżących przedstawiających informację o zużyciu 

Gazu oraz osiąganych mocach w punktach poboru gazu Mocodawcy.  

 

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia ……………………………………..(Wykonawcę) do udzielania 

dalszych pełnomocnictw substytucyjnych pracownikom 

………………………………………………(Wykonawcy).  

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne na czas określony do dnia 31.12.2022 roku, tj. do dnia 
obowiązywania Umowy numer………………...  
Pełnomocnictwo może zostać odwołane w każdym czasie. 

 
 
 
.……….…………………………………………………………  

Pieczęć i podpis/y udzielającego/ych pełnomocnictwa 

 


