NR SPRAWY: IRP.272.4.15. 2020

Załącznik nr 5 do SIWZ

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ
ORAZ USŁUGI PRZESYŁOWE GAZU ZIEMNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ
ROLNICZYCH W KIJANACH W LATACH 2021 – 2022
Treść umowy zostanie zawarta wg. wzoru umowy kompleksowej powszechnie stosowanej
przez Wykonawcę wyłonionego w postepowaniu, z uwzględnieniem niniejszych Istotnych
Postanowień Umowy Zamawiającego.
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Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa gazu ziemnego oraz świadczenie usługi
dystrybucyjnej przez Wykonawcę/ Sprzedawcę na rzecz Zamawiającego/Odbiorcy tj.
Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach na podstawie wybranej oferty
Wykonawcy/Sprzedawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (Nr sprawy IRP.272.4.15.2020).
Umowa niniejsza obejmuje kompleksową dostawę (sprzedaż, dostawę i świadczenie usług
dystrybucji) gazu ziemnego wysokometanowego (typu E), o cieple spalania nie mniejszym
niż 38 (MJ/m³), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 (kPa) w ilości szacunkowej
2 503 900,00 kWh z przeznaczeniem do celów grzewczych CO i ogrzewania ciepłej
wody obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, do niżej wymienionych budynków:
1) Zespół Szkół Rolniczych – Pracownie Żywienia, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn
2) Zespół Szkół Rolniczych – Warsztaty, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn
3) Zespół Szkół Rolniczych – Schroniska Młodzieżowe, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn
4) Zespół Szkół Rolniczych – Internat, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn
5) Zespół Szkół Rolniczych – Szkoła, Kijany 19b, 21-077 Spiczyn
Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach
określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 833 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie
obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu gazowego, Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami
gazowymi, jak również przepisami Kodeksu cywilnego, postanowieniami Umowy oraz
stawkami zawartymi w formularzu cenowym dla danego punktu poboru.
Dostarczony gaz ziemny spełnia wymagania jakościowe, prawne i parametry techniczne
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na
rynku naftowym (tj. Dz.U. z 2020r. Nr 411).
Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego nr …………………… wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Wykonawca oświadcza, że posiada:
- koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu
ziemnego nr ……………… z dnia …………………wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki*
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- aktualną zawartą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) tj. z
…………………………………………………….. na świadczenie usług dystrybucji gazu
ziemnego zawartą na okres ……………………………… umożliwiającą sprzedaż gazu
ziemnego wysokometanowego do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego
za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej ww. lokalnego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego*
*(niepotrzebne skreślić)
7. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia
31.12.2022r.
8. Wykonawca/Sprzedawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu
Zamawiającego/Odbiorcy procedury zmiany sprzedawcy tj. do złożenia w imieniu
Zamawiającego/Odbiorcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) wniosku
w sprawie zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Wnioski powinny być złożone w terminie
umożliwiającym dokonanie skutecznej zmiany u Operatora Systemu Dystrybucyjnego
przed terminem rozpoczęcia dostaw gazu do budynków wymienionych w ust. 2
Wykonawca /Sprzedawca ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z niedopełnieniem
tego obowiązku.
9. Rozpoczęcie dostaw gazu ziemnego przez Wykonawcę/Sprzedawcę nie może nastąpić
przed terminem wygaśnięcia obowiązującej umowy podpisanej z obecnym dostawcą gazu
ziemnego do obiektów Zamawiającego/Odbiorcy.
10. Rozliczenia zobowiązań ze sprzedaży gazu odbywać się będą według bieżących wskazań
układów pomiarowo – rozliczeniowych i ich odczytów przekazywanych Wykonawcy
przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i fakturowane będą oddzielnie dla
każdego z punktów poboru gazu.
11. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia/zwiększenia + 20% szacowanej ilości
dostarczanego paliwa gazowego, przy czym dokonanie zmniejszenia/zwiększenia nie może
stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego
z tego tytułu.
12. Ewentualna zmiana prognozowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi
kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużyte paliwo gazowe
i opłat abonamentowych wg cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym oraz
rozliczeniem za usługi dystrybucji pobranego paliwa gazowego wg obowiązującej
w danym okresie Taryfy OSD do sieci którego Zamawiający jest przyłączony.
13. Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu dostarczania paliwa
gazowego dokonywane będzie odpowiednio według cen i stawek opłat oraz zasad
rozliczeń określonych szczegółowo w Taryfie oraz w niniejszej Umowie, przy czym od
chwili wejścia w życie Taryfy Sprzedawcy wskazującej taryfę OSD, która ma
zastosowanie w rozliczeniach z Odbiorcami w zakresie obejmującym rozliczanie usługi
dystrybucji paliwa gazowego, Sprzedawca stosuje tę taryfę OSD.
14. Ceny jednostkowe netto, wyszczególnione są w formularzu ofertowym Sprzedawcy
który stanowi integralną część umowy.
15. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy/ Sprzedawcy z tytułu realizacji przedmiotu
umowy wynikające ze złożonej oferty, wynosi : …………………. zł. netto,
………………………… zł. brutto (słownie: ……………………………………………...);
16. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przez OSD
bilansowania handlowego
w zakresie sprzedaży paliwa gazowego. Tym samym
Wykonawca zwalnia Zamawiającego (Odbiorcę) z wszelkich kosztów i obowiązków
związanych z bilansowaniem handlowym.
17. Faktury będą wystawiane dla każdego z punktów poboru z min. 21 - dniowym terminem
płatności od daty wystawienia faktury Zamawiającemu, w następujący sposób:
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Nabywca:
Powiat Łęczyński Al. Jana Pawła II 95A,21-010 Łęczna, 505-001-77-32
Odbiorca:
Powiat Łęczyński - Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany19, 21-077
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
18. Z wyłączeniem przypadków zmian w prawie mających wpływ na koszty zakupu
i dostarczania paliwa gazowego wskazane ceny jednostkowe paliwa gazowego i opłaty
abonamentowej będą stałe w okresie obowiązywania umowy
19. W okresie obowiązywania umowy Strony dopuszczają możliwość zmiany cen za sprzedaż
oraz dystrybucję paliwa gazowego, wskutek zmiany taryf, zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.
20. Powyższe zmiany cen następują automatycznie od dnia wejścia w życie nowych taryf bez
konieczności sporządzania aneksu do umowy.
21. Zamawiający/ Odbiorca przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty:
1) w przypadku konieczność wprowadzenia zmian gdy wynikają one z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany są korzystne
dla Odbiorcy( np. gdy obniży to koszty realizacji przedmiotu umowy);
2) w przypadku wprowadzenia do stosowania nowych Taryf (opłat) za świadczenie usług
dystrybucji dla lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) zatwierdzonych
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Zamawiający/Odbiorca przyjmie zmianę
cen jednostkowych netto opłat sieciowych stałych i zmiennych w okresie
obowiązywania umowy,
3) w przypadku zmiany opłaty abonamentowej wprowadzonej nową Taryfą
Wykonawcy/Sprzedawcy, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
4) w
przypadku
zmiany
obowiązującej
stawki
podatku
VAT,
akcyzy,
Zamawiający/Odbiorca przyjmie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia
wynagrodzenia o kwotę równa różnicy w kwocie podatku VAT, akcyzy,
5) w przypadku zmiany uregulowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą
miały wpływ na realizację umowy,
6) w przypadku konieczności zmiany mocy umownej, oraz grupy taryfowej,
7) w przypadku, gdy zmiany będą dopuszczalne w granicach normowania ustawą Prawo
Zamówień Publicznych i w postanowieniach SIWZ
8) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie
mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
22. Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,
o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
23. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego/Odbiorcy do kontaktów w sprawach
związanych z realizacją niniejszej Umowy jest
……………………………………………………
Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy/Sprzedawcy do kontaktów w sprawach związanych
z realizacją niniejszej Umowy jest
…………………………………………………………….
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