
1 

Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty 
w postępowaniu BO-A.2611.6.2017 

 
 
 
 
 

UMOWA NR BO-A.230. …. 2017 
 

na dostawę paliwa gazowego 
 

zawarta w dniu    …     grudnia 2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 (kod pocztowy 00-926), zwanym dalej "Zamawiającym", 

reprezentowanym przez …………………………… – Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Geodezji 

i Kartografii a …………………………………..………………………..………..……………………………… 

…………………………………….…………………….., zwanym dalej "Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1) …………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………... 

W treści niniejszej umowy, zwanej  dalej „Umową” Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej również „Stroną” 

lub „Stronami”.    

  

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego - gazu ziemnego wysoko 

metanowego grupy E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa. 

2. Umowa obejmuje sprzedaż (dostawę) paliwa gazowego oraz świadczenie usług dystrybucji gazu do obiektu 

położonego w Warszawie przy ul. Króla Jana I Olbrachta 94B (kod pocztowy 01-102). Wykonawca nie 

będący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego zobowiązuje się zapewnić świadczenie usług dystrybucji 

przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD na rzecz Zamawiającego. 

3. Szacowana ilość paliwa gazowego, która może być zakupiona w okresie obowiązywania Umowy wynosi 

łącznie 584030,7 kWh, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Podana przez Zamawiającego w ust. 3 przewidywana wartość zapotrzebowania na paliwo gazowe 

w okresie zamówienia jest orientacyjna i nie stanowi zobowiązania do jego nabycia w podanej ilości. 

Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia z tytułu zakupu przez Zamawiającego 

mniejszej niż przewidywana ilość paliwa gazowego. 

5. Zamawiający oświadcza, że minimalny pobór paliwa gazowego niezbędny dla zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i wykluczający uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych 
znajdujących się w obiekcie, o którym mowa w ust. 2 wynosi 44 kWh/h. W razie zmiany okoliczności, 

wskazanych w niniejszym ustępie, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie o tej zmianie 

poinformować pisemnie Wykonawcę.  

6. Szczegółowe szacowane zużycie oraz moc umowna są określone w załączniku do Umowy.  

7. Zamawiający  oświadcza,  że nieruchomość na której znajduje się obiekt,  do którego  ma  być  dostarczane  

paliwo gazowe  na  podstawie Umowy, decyzją nr 34/IV/97 znajduje się w trwałym zarządzie 

Zamawiającego, oraz że instalacja w obiekcie jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom technicznym 

określonym w odpowiednich przepisach i nie zawiera przeróbek umożliwiających nielegalny pobór. 
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§ 2 

1. Dostawa kompleksowa gazu ziemnego odbywać się będzie na warunkach określonych w Umowie, 

a w sprawach nie uregulowanych w niej - na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne, przepisów wykonawczych do ww. ustawy, przepisów Kodeksu cywilnego, 

zasad określonych w koncesji, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z taryfą 

dla paliwa gazowego lokalnego OSD oraz stawkami zawartymi w formularzu cenowym dla 

poszczególnych grup taryfowych. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwem gazowym 

nr………………… wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu ……………r. 

3. Wykonawca nie będący OSD 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 punkt odbioru paliwa. 

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z niezbilansowaniami 

handlowymi na Rynku Bilansującym. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ciągłość dostaw i jakość paliwa gazowego na podstawie 

 przepisów Prawa energetycznego i Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne                               

 z  obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

7. Zamawiający otrzyma upusty i bonifikaty z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych paliwa 

gazowego  i  standardów  jakości obsługi odbiorców, zgodnie z taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić następujące standardy jakości obsługi Zamawiającego                               

 w zakresie świadczenia usług dystrybucji: 

1) przyjmowania od Zamawiającego przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostaw paliwa 

gazowego; 

2) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliwa gazowego spowodowanych 

nieprawidłową pracą sieci; 

3) udzielania Zamawiającemu na żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostawy 

paliwa gazowego przerwanego z powodu awarii w sieci; 

4) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

w zakresie objętym Umową; 

5) rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi, 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji. 

 

§ 3 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie nabywał i odbierał paliwo gazowe na potrzeby własne przez 

następujące urządzenia gazowe: 

- kocioł gazowy co/cwu  -  szt. 2, każdy o mocy cieplnej 160 kW; 

- kocioł gazowy tech - szt. 1 o mocy cieplnej 90,1 kW; 

- kocioł gazowy tech - szt. 1 o mocy cieplnej 55,4 kW. 

2. Zmiana charakteru wykorzystania gazu ziemnego przez Zamawiającego wymaga zmiany warunków 

 Umowy z inicjatywy Zamawiającego. 

3. Zmiana urządzeń gazowych, o których mowa w ust. 1, 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. 
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§ 4 

Okres obowiązywania Umowy : od dnia 1 stycznia 2018 r. przez okres 12 miesięcy. 

 

§ 5 

1. Maksymalna łączna wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi ……………. zł, (słownie: 

………………………………) w tym podatek od towarów i usług i na podstawie Umowy do tej wartości 

będzie realizowane zamówienie. 

2. Sprzedawane paliwo gazowe będzie rozliczane według ceny netto określonej w ofercie, która wynosi 

……….. zł za 1 kWh (cena jednostkowa netto). 

3. Cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy. 

4. Należność za zużyte paliwo gazowe obliczana będzie jako iloczyn ilości dostarczonego paliwa gazowego 

ustalonej na podstawie wskazań z układu pomiarowego i ceny jednostkowej netto .  

5. Rozliczenia kosztów sprzedanego paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań 

istniejącego układu pomiarowego dokonywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie 

 z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

6. Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od 

otrzymania przez Wykonawcę odczytów z układu pomiarowego od OSD. 

7. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu                                           

z układu pomiarowego. 

 

§ 6 

1. Należności wynikające z faktur będą płatne w terminie .… dni od daty wystawienia faktury, jednak nie 

krótszym niż 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty 

uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

2. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  prawidłowości  wystawionej  faktury  Zamawiający  

złoży reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę  w terminie do 14 dni od daty jej 

złożenia. 

3. Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią. 

4. Zapłata wynagrodzenia określonego w fakturze nastąpi przelewem na rachunek bankowy nr ……………, 

przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Zmiana numeru konta bakowego wymienionego w ust. 4 nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy lecz 

pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez 

Zamawiającego pisma dot. ww. zmiany.  

 

 

§ 7 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza wprowadzenie 

zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w ogłoszeniu, w następujących okolicznościach i zakresie: 

1) zmiany stawki podatku od towaru i usług; 

2) zmiany taryfy OSD wprowadzanymi zgodnie z postanowieniami Prawa Energetycznego; 

3) w przypadku konieczności zmniejszenia lub zwiększenia mocy umownej; 

4) w przypadku przekroczenia mocy umownej; 
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5) zmiana grupy taryfowej; 

6) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i mających 

charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach 

pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która 

została pierwotnie dopuszczona. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w: 

1) ust. 1 pkt 1-2, ceny i stawki ulegają automatycznie zmianie od dnia wejścia ich w życie bez 

konieczności sporządzania aneksu; 

2) ust. 1 pkt 3-4, ceny i stawki za usługi dystrybucyjne ulegają automatycznie zmianie zgodnie z taryfą 

OSD bez konieczności sporządzania aneksu. 
 

§ 8 

1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić za wypowiedzeniem przez Zamawiającego, z zachowaniem  

21-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku zawarcia przez Centrum Obsługi Administracji 

Rządowej (COAR) umowy na dostawy gazu do Jednostek Administracji Państwowej w wyniku 

rozstrzygnięcia postępowania centralnego w 2018 r. przez COAR, w którym Zamawiający uczestniczy. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej 

już części Umowy. 
 

2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron z zachowaniem 

siedmiodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez 

drugą Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków 

w wyznaczonym, odpowiednim terminie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części Umowy. 
 

3. W przypadku rozwiązania umowy wiążącej Wykonawcę z OSD lub z OSP (Operator systemu 

przesyłowego) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, skutkującego utratą możliwości 

dostarczania Paliwa gazowego do Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji 

o takim rozwiązaniu zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o tym fakcie na piśmie. W takim 

wypadku  Umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy wiążącej Wykonawcę z OSD lub z OSP. 
 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia 

w przypadku: 

1) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę postanowień Umowy, 

2) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej 

w zakresie dotyczącym przedmiotu Umowy. 
 

5. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 2, zawierające uzasadnienie faktyczne i prawne  nastąpi 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym 

mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

Umowy (art. 145 Prawa zamówień publicznych). 
 

§ 9 

1. Osobą odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy i uprawnioną do 

kontaktowania się z Wykonawcą ze strony Zamawiającego będzie: ................. tel. kontaktowy .................... 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu Umowy i uprawnioną do kontaktowania się 

z Zamawiającym ze strony Wykonawcy będzie: .......................... tel. kontaktowy ........................... 



5 

3. Wszelkie oświadczenia składane pomiędzy Stronami uważa się za skutecznie złożone w przypadku 
przesłania ich faksem lub pocztą elektroniczną na następujące numery lub adresy: 

1) Zamawiający: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2,                       
tel.: …………., fax.: …………….. email: …………………………..; 

2) Wykonawca: ………………………………….………………………………………………………….. 
 

4. Oświadczenia te zostaną następnie potwierdzone na piśmie. 

5. Korespondencja   wysłana   listem   poleconym   na   podane  wyżej  adresy  uważana  jest  za  doręczoną. 

6. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy 

innym osobom. 

 
§ 10 

1. Wszelkie   zmiany   i  uzupełnienia   Umowy   wymagają   pod   rygorem   nieważności   formy  pisemnej.   

2. Nie stanowi zmiany Umowy:  

1) zmiana adresu do korespondencji;  

2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. Strony stosują się  do 

obowiązujących w danym czasie aktów prawnych;  

3) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę wskazanych w ust. 6.  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego 

oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 

4. Strony  zobowiązują  się  do  wzajemnego  informowania  o  wszelkich  zmianach  adresów, 

z zastrzeżeniem,  że  jeżeli  którakolwiek Strona nie powiadomi drugiej Strony o zmianie adresu i z tej  

przyczyny  nie  dokona  odbioru  korespondencji,  wszelkie  powiadomienia wysłane na ostatnio podany 

adres, będą uważane za prawidłowo doręczone. 

5. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności 

w drodze negocjacji Stron.  W przypadku braku porozumienia  wszelkie  spory  wynikające  z Umowy lub 

powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową kompleksową mają zastosowanie w szczególności następujące 

akty prawne: 

− ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi, 

− ustawa z dnia 10 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

− ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

oraz inne mające związek z realizacją przedmiotu Umowy.  

7. Załączniki, do których odsyła Umowa, stanowią jej integralną część i podlegają wszelkim postanowieniom 

Umowy mogącym mieć zastosowanie. 

8. Dokumenty w postaci Zaproszenia do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz złożonej przez Wykonawcę 

oferty wraz z załącznikami, stanowią uzupełnienie Umowy w elementach nie uregulowanych jej zapisami 

i mają moc obowiązującą Strony.  

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału - dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla  Wykonawcy 

 ZAMAWIAJ ĄCY           WYKONAWCA 

 

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


