
Załącznik nr 3 do ogłoszenia

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE 
umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego 

Nr..........

zawarta w dniu...................... w...............pomiędzy
Gminą Bytom ul. Parkowa 2 NIP 626-298-85-82 REGON 276255269
Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom, 
w imieniu którego działa:
Marzena Majer - Dyrektor
zwana dalej „Zamawiającym”

a 

zwanym dalej „Wykonawcy”, w imieniu którego działa: 

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.:Dz. U. z 2019 
poz. 1843), o następującej treści :

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać całodobowo na rzecz Zamawiającego gaz ziemny

wy sokom etanowy typu E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdującej się w 

obiekcie/lokalu Zamawiającego tj. Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu przy ul. Karola Miarki 

10, 41-902 Bytom w łącznej wysokości do 33 000 kWh, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Własność paliwa gazowego przechodzi na własność Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na 

wyjściu z układu pomiarowego.

3. Zamawiający wskazuje, iż wielkość poboru paliwa gazowego na poziomie określonym w ust. 1 ma 

charakter prognozowany. Zamawiający zastrzega sobie, przy zachowaniu cen jednostkowych i w ramach 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, prawo do odebrania mniejszej lub większej ilości paliwa, 

gazowego. Powyższe działanie Zamawiającego nie stanowi zmiany treści umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, w szczególności z 

tytułu praw do zapłaty lub odszkodowania.

4. Podczas trwania umowy obowiązywać będą ceny jednostkowe i stawki opłat określonych 

przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik do umowy.

5. Rozliczenie zobowiązań z tytułu realizacji umowy odbywać się będzie na podstawie cen,

o których mowa w ust. 4 za rzeczywistą ilość pobranego gazu na podstawie odczytów wskazań urządzeń 

pomiarowych. Przy czym ustala się, iż stawki stałe i zmienne (sieciowe) muszą być zgodne ze stawką 

stałą i zmienną wynikającą z obowiązującej na dzień dostawy taryfą Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego, do którego sieci jest przyłączony dany punkt poboru oraz grupy taryfowej, do której 



został on zakwalifikowany. W przypadku zmiany taryf, zmiana opłat nastąpi od dnia wejścia w życie 

nowych taryf.

6. Zamawiającemu w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania postanowień umowy 

przysługiwać będzie prawo złożenia reklamacji. Do postępowania reklamacyjnego zastosowanie będą miały 

procedury obowiązujące u Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego rozpatrzenia wniosków 

i reklamacji i dokonania ewentualnej korekty rozliczeń z Zamawiającym.

§2
1. Niniejszą umowę zawiera się do kwoty”................................. zł netto +...........% VAT, tj.......................zł

brutto (słownie:.................................................................................................................................................... )

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

.............................................................................. w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.

3. Strony dopuszczają fakturowanie elektroniczne - przesyłanie za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania. W przypadku skorzystania z tego wariantu bardzo prosimy o zawarcie w 

temacie e-maila skrzynki PEPPOL: Nazwa C04 CIS / NIP 6263014675 oraz o powiadomienie nas o 

tym fakcie w formie e-mail:  na 7 dni przed wysłaniem dokumentu.cis.bytom@interia.pl

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 2 rachunek bankowy znajduje się na „białej liście 

podatników”, o której mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że prowadzony jest 

dla niego rachunek VAT.

5. Wykonawca oświadcza, że właściwy dla niego jest Urząd Skarbowy w...................................................

6. Faktury należy wystawić na:

Gmina Bytom ul. Parkowa 2, NIP 626-298-85-82, REGON 276255269

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom.

7. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w zapłacie należności w 

wysokości stopy procentowej, wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.

§3

Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2021r do dnia 31.12.2021r. lecz nie wcześniej niż po 

pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliwa gazowego (jeżeli dotyczy).

§4

1. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają —pod rygorem nieważności —zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu.

2. Wszelkie spory dotyczące realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.

mailto:cis.bytom@interia.pl


3. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności następujące akty prawne: 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.755, z pot. zm.) wraz z 

przepisami wykonawczymi oraz Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018r., 

poz. 1025 z poźn. zm.)

§5

Umowę zawiera się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik do umowy: 

—formularz oferty


