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sygnatura: ZP-038/2017                                                                                          Załącznik nr 5 do SIWZ

            

 

U  M  O  W  A   nr …  (wzór)  

 

 

zawarta w  dniu ……….…………..  w Toruniu pomiędzy pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika                         

w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: PL 879-017-72-91, REGON: 000001324,  

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………,   

zwanym dalej Zamawiającym, 

a    ………………………….…………………………………………………….,  

reprezentowanym  przez: 

………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą,  

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty 

najkorzystniejszej.  

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy, postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) według normy 

PN-C-04750, zwanego dalej „gazem ziemnym”, do miejsc poboru gazu ziemnego zlokalizowanych w 

obiektach Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i zapewnienia świadczenia usług dystrybucji gazu ziemnego 

do miejsc poboru gazu ziemnego wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, zwanych dalej „miejscami 

poboru”. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny, wynikający z prawa własności, do obiektów, o 

których mowa w ust. 1. 

4. Moc umowna oraz prognozowana ilość gazu ziemnego została określona dla każdego miejsca poboru 

gazu ziemnego w załączniku nr 1 do umowy.  

5. Wskazana w załączniku nr 1 do umowy ilość gazu ziemnego jest wielkością szacunkową, 

prognozowaną przez Zamawiającego i może ulec zmianie. W przypadku zużycia przez Zamawiającego 

ilości gazu ziemnego poniżej prognozowanej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe 

ani prawne. 

6. Zamawiający gwarantuje, że łączna ilość gazu ziemnego zużytego w okresie dostawy nie będzie 

mniejsza od 70% łącznej ilości prognozowanej. 

7. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze. zm.) wraz ze wszystkimi 

właściwymi jej aktami wykonawczymi, zwanej dalej „Prawo energetyczne”, przepisami ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 459 ze zm.), zwanej dalej „Kodeks Cywilny”, 

zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej umowy oraz w oparciu o Pzp. 
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8. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót gazem ziemnym, numer koncesji ………, wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

9. Jeżeli przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy koncesja, o której mowa w ust. 8 wygaśnie, 

Wykonawca zobowiązuje się do odnowienia jej i przedłożenia Zamawiającemu jej kserokopii, 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia obowiązującej koncesji.  

10. Nieprzedłożenie kserokopii odnowionej koncesji w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia obowiązującej 

koncesji będzie skutkować naliczeniem kary umownej, a po upływie 30 dni od daty wygaśnięcia 

obowiązującej koncesji - odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

11. Usługa dystrybucji gazu ziemnego do miejsc poboru odbywać się będzie za pośrednictwem sieci 

dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego – ……… , zwanego dalej 

„OSD”. 

12. Wykonawca oświadcza, że ma zawartą stosowną umowę z OSD, umożliwiającą sprzedaż gazu 

ziemnego do miejsc poboru za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD. 

13. Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia umowy zakwalifikowany jest do grup taryfowych: W-1.1, 

W-2.1, W-3.6 i W-5.1. 

14. Na podstawie art. 9g ust. 12 Prawa energetycznego integralną częścią umowy jest Instrukcja Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, opracowana i wprowadzana do stosowania przez OSD. Zmieniona 

lub nowa IRiESD wiąże Zamawiającego, po jej zatwierdzeniu przez Prezesa URE i ogłoszeniu w 

Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki, od dnia określonego w decyzji Prezesa URE.  

15. Strony ustalają, że za bilansowanie handlowe realizowane w ramach niniejszej umowy odpowiedzialny 

jest Wykonawca. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z 

bilansowaniem handlowym. 

 

§ 2 

Zobowiązania Stron 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy gazu ziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, na zasadach określonych w IRiESD; 

2) sprzedaży gazu ziemnego oraz zapewnienia świadczenia przez OSD usług dystrybucji gazu 

ziemnego z zachowaniem wymagań określonych w umowie, Prawie energetycznym i IRiESD oraz 

obowiązujących standardów jakościowych wskazanych w § 3 niniejszej umowy; 

3) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń; 

4) udostępnienia Zamawiającemu otrzymanych od OSD danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie 

dostarczania gazu ziemnego do miejsc poboru; 

5) przyjmowania w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00 zgłoszeń i reklamacji od 

Zamawiającego pod nr tel. …………..……………………, adres poczty elektronicznej 

………………………………………….. w zakresie realizacji umowy; 

6) rozpatrywania reklamacji i udzielania odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania reklamacji; 

7) dokonania korekty rozliczeń z Zamawiającym, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 

działaniu układu pomiarowego albo w razie przyjęcia do rozliczeń błędnych odczytów wskazań 

układu pomiarowego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pobierania gazu ziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy; 

2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb; 

3) zapewnienia upoważnionym przedstawicielom OSD dostępu do układu pomiarowego i urządzeń 

gazowych Zamawiającego; 

4) terminowego regulowania należności za dostarczony gaz ziemny oraz innych należności związanych 

ze sprzedażą gazu ziemnego; 
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5) nabywania i odbioru gazu ziemnego w celu wykorzystania na potrzeby własne w związku z 

prowadzoną działalnością; 

6) poinformowania na piśmie Wykonawcy o dokonanej zmianie urządzeń gazowych, o których mowa w 

pkt. 3, w ramach wydanych warunków przyłączenia do sieci gazowej oraz w ramach zamówionej 

mocy umownej, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dokonanej zmiany. Zmiana nie wymaga zmiany 

umowy; 

7) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji umowy, w szczególności o 

zmianie gazomierza w układzie pomiarowym wraz z podaniem jego numeru. 

3. Strony zobowiązują się do: 

1) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie 

pomiarowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za dostarczony gaz 

ziemny, 

2) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę 

do rozliczeń za dostarczony gaz ziemny. 

4. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości dostawy gazu ziemnego oraz nie ponosi odpowiedzialności za 

niedostarczenie gazu ziemnego do miejsc poboru w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków 

siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych 

przez OSD. 

5. Strony ustalają, że w przypadku, gdy Zamawiający będzie podlegał ograniczeniom w poborze gazu 

ziemnego na podstawie Ustawy o zapasach Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

szkody wynikłe z tego tytułu. 

 

§ 3 

Standardy jakościowe 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z 

obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. 

2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych obowiązującymi 

przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokości 

określonych Prawem energetycznym. 

 

§ 4 

Stawki opłat 

 

1. Należne wynagrodzenie z tytułu sprzedaży gazu ziemnego będzie wyliczone w jednostkach energii, 

według stawek netto określonych w ofercie, które wynoszą: 

a) ........ zł/kWh dla punktów rozliczanych w grupie taryfowej W-1.1; 

b) ........ zł/kWh dla punktów rozliczanych w grupie taryfowej W-2.1; 

c) ........ zł/kWh dla punktów rozliczanych w grupie taryfowej W-3.6; 

d) ........ zł/kWh dla punktów rozliczanych w grupie taryfowej W-5.1. 

2. Należne wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług dystrybucji gazu ziemnego do miejsc poboru będzie 

wyliczone zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfą OSD, obowiązującą 

na dzień wystawienia faktury. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-2 zawiera wszelkie koszty związane z dostawą gazu ziemnego 

do miejsc poboru. 

4. Stawki określone w ust. 1 ulegną zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT oraz/lub podatku akcyzowego.  

5. Do stawek określonych w ust. 1 zostanie doliczony należny podatek akcyzowy oraz podatek od 

towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem systemu 

oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1943 ze zm.), a gaz ziemny pobierany na podstawie niniejszej umowy przeznacza na cele 
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opałowe, objęte zwolnieniem z akcyzy, zgodnie z art. 31b. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 43. ze zm.), zwanej dalej ustawą o podatku akcyzowym. 

7. Należne wynagrodzenie ulegnie zmianie wyłącznie w przypadkach ustawowej zmiany stawki podatku 

od towarów i usług albo ustawowej zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym w zakresie 

dotyczącym przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

Rozliczenia i płatności 

 

1. Rozliczenia kosztów sprzedanego gazu odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych 

układów pomiarowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z okresem 

rozliczeniowym stosowanym przez OSD. 

2. Ustalenia ilości pobranego paliwa gazowego dokonuje się na podstawie iloczynu wielkości zużycia gazu 

ziemnego, ustalonej w jednostkach objętości na podstawie wskazań układu pomiarowego, oraz 

współczynnika konwersji zgodnie z zasadami określonymi w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami 

gazowymi z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 820). 

3. Należność Wykonawcy za pobrany gaz ziemny obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu 

poboru, jako iloczyn liczby kWh, obliczonej zgodnie z ust. 2 oraz właściwej dla danej grupy taryfowej 

stawki, określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozliczenia za gaz ziemny według prognoz zużycia. 

5. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość gazu ziemnego pobranego w 

danym miejscu poboru wraz z podaniem odczytów stanu początkowego i końcowego dla danego 

układu pomiarowego, przyjętych do wyliczenia ilości pobranego gazu ziemnego. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, w szczególności w 

przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobrany gaz ziemny Zamawiający złoży 

pisemną reklamację, dołączając jednocześnie kopię spornej faktury.  

7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie należne przelewem na konto Wykonawcy 

podane na fakturze w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury. 

8. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

9. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 

§ 6 

Wstrzymanie sprzedaży gazu ziemnego 

 

1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż gazu ziemnego, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą 

wynagrodzenia należnego co najmniej 2 miesiące po upływie terminu płatności określonego w § 5 ust. 

7 umowy, pomimo uprzedniego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o istnieniu zaległości i 

wyznaczenia mu dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych należności. 

2. OSD ma prawo do wstrzymania lub ograniczenia dostarczania gazu ziemnego w przypadku 

prowadzenia prac związanych z usuwaniem awarii i jej skutków oraz w przypadku wykonywania 

planowych prac konserwacyjno-remontowych lub modernizacyjnych w zakresie sieci gazowej oraz prac 

przyłączeniowych w sieci gazowej.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego postanowienia, umowa 

nadal obowiązuje, ale Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku jej wykonania w okresie 

występowania okoliczności, o których mowa w tych postanowieniach.  

4. Wznowienie dostarczania gazu ziemnego oraz świadczenia usług dystrybucji następuje bezzwłocznie tj 

w dniu ustania przyczyny wstrzymania dostawy. 
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§ 7 

Okres obowiązywania umowy. 

 

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony: 365 dni od daty wskazanej przez OSD w potwierdzeniu 

pomyślnej weryfikacji zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu ziemnego. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nieprzedłożenia 

Zamawiającemu odnowionej koncesji na obrót gazem ziemnym w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia 

obowiązującej koncesji, 

2. Odstąpienie od umowy następuje na piśmie, w terminie 7 dni po upływie terminu do przedłożenia 

Zamawiającemu odnowionej koncesji. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku i na warunkach określonych w art. 145 Pzp. 

4. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z miejsc poboru wymienionych w załączniku nr 1 w przypadku 

przekazania, sprzedaży, dzierżawy i najmu obiektu innemu podmiotowi oraz w przypadku zamknięcia 

lub likwidacji obiektu. 

 

§ 9 

Rozwiązanie umowy 

 
Umowa może być rozwiązana przez każdą Stronę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, wyłącznie w przypadku niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania obowiązków umownych przez drugą Stronę, pomimo pisemnego wezwania do zaniechania 

naruszeń. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej i wskazania 

przyczyn wypowiedzenia umowy. 

 

§ 10 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz 

odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, a 

także rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wartości netto umowy, 

stanowiącej iloczyn szacowanego zużycia gazu ziemnego dla każdego miejsca poboru i 

odpowiedniej stawki netto za gaz ziemny określonej w § 4 ust. 1 umowy; 

2) w następstwie okoliczności, o której mowa w § 1 ust. 10 umowy, tj za niedostarczenie 

Zamawiającemu odnowionej koncesji na obrót gazem ziemnym, w wysokości 300,00 zł za każdy 

dzień opóźnienia; 

3) nie wznowienie dostarczania gazu w terminie określonym w § 6 ust. 4 umowy w wysokości 300,00 

zł za każdy dzień opóźnienia. 

2. Strony ustalają, że kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącone przez Zamawiającego z 

dowolnej należności Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia 

faktur, zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty 

obciążeniowej, przelewem na konto rachunek bankowy wskazany w nocie. 

3. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości netto umowy stanowiącej iloczyn 

szacowanego zużycia gazu ziemnego dla każdego miejsca poboru i odpowiedniej stawki netto za gaz 

ziemny określonej w § 4 ust. 1 umowy. Za przyczyny leżące po stronie Zamawiającego nie uważa się: 

1) odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 3  przedmiotowej umowy; 
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2) rezygnacji z punktów odbioru, o której mowa w § 8 ust. 4 umowy, jeżeli Zamawiający spełnił 

warunek opisany w §1 ust. 6; 

3) okoliczności, o których mowa w §11 ust. 1 pkt. 3 umowy. 

 

§ 11 

Zmiany postanowień Umowy 

 

1. Strony przewidują możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku:  

1) zmiany stawki jednostkowej brutto za 1 kWh energii wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany 

opodatkowania gazu ziemnego podatkiem akcyzowym lub VAT, o kwotę wynikającą ze zmiany 

wysokości podatku; 

2) zmniejszenia liczby miejsc poboru wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy, w szczególności z 

powodu likwidacji, zamknięcia, przekazania, sprzedaży, dzierżawy i najmu obiektu innemu 

podmiotowi; 

3) zmiany gwarantowanej ilości gazu ziemnego w przypadkach losowych np. pożar, powódź, trzęsienie 

ziemi, itp., Pomniejszenie gwarantowanej ilości gazu ziemnego zostanie wyznaczone 

proporcjonalnie do czasu trwania odłączenia. 

2. Zmiany umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług lub zmianą stawki podatku 

akcyzowego nie wymagają aneksu do umowy. W takim przypadku ceny ulegają zmianie automatycznie 

o wartość wynikającą ze wskazanych zmian. Nowe ceny będą obowiązujące dla Stron od dnia wejścia 

w życie wyżej wymienionych zmian stanowiących podstawę do ich korekty. 

3. O rezygnacji z miejsca poboru określonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę składając pisemne oświadczenie w tej sprawie. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo energetyczne oraz 

Pzp. 

2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie. 

4. Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia 

właściwy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

6. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – wykaz miejsc poboru gazu ziemnego  

2) Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy z dnia … 

3) Załącznik nr 3 – pełnomocnictwo  

 

Zamawiający:                                                                  Wykonawca: 


