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Załącznik nr 6 

K-ZP.251.04.2021 
 

 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
1. Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. 

 

2. Wykonawca - …………………………………………………………………………… 

 

3. Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 

275 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 2019). 

 

4. Przedmiotem umowy jest dostarczanie paliwa gazowego - gazu ziemnego 

wysokometanowego o symbolu E, przez Wykonawcę do instalacji znajdującej się 

w obiektach Zamawiającego na adres: 

a) gm. Chełm, Nowe Depułtycze, dz. nr 434/435/436; 

b) gm. Chełm, Depułtycze Królewskie, dz. nr 94,95. 

 

5. Dostarczanie paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych                    

w niniejszej umowie, oraz w: 

a. ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 833 z p. zm.), 

b. przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 

c. koncesji na obrót paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa URE 
Sprzedawcy paliw gazowych, 

d. koncesji na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych wydanej przez 
Prezesa URE spółce pełniącej funkcję Operatora Systemu Dystrybucji (OSD), 

e. Ogólnych warunkach umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, 
f. Kodeksie cywilnym oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 

 
6. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję nr ………………………………….. na obrót 
paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

 
7. Usługę dystrybucji paliwa gazowego do instalacji znajdującej się w obiektach,                  
o którym mowa w pkt. 4, będzie wykonywał Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD). 
Dla potrzeb niniejszej Umowy Kompleksowej jest to 
………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa gazowego oraz zapewnienia 
świadczenia usług dystrybucyjnych przez OSD do obiektów Zamawiającego 
wymienionych w ust. 4 na podstawie zawartej umowy dystrybucyjnej pomiędzy 
Wykonawcą a OSD. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym dostarczać paliwo gazowe – gaz ziemny 

wysokometanowy (grupy E), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 kPa dla obiektu,  
o którym mowa w ust. 4 lit. a oraz nie mniejszym niż 100 kPa dla obiektu, o którym 
mowa w ust. 4 lit. b, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego.  
 

10. Zamawiający jest aktualnie zakwalifikowany, zgodnie z zasadami zawartymi                     
w Taryfie do grupy taryfowej:  
a) gm. Chełm, Nowe Depułtycze, dz. nr 434/435/436 - BW-3.6; 

b) gm. Chełm, Depułtycze Królewskie, dz. nr 94,95. - BW-5. 

11. Zamawiający w trakcie obowiązywania Umowy będzie kwalifikowany do właściwej 
grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie. Zmiana grupy 
taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie, nie wymaga zmiany Umowy i 
zachowania formy pisemnej. 
 

12. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony na okres 24 miesięcy od dnia 
01.04.2021 r. 
 

13. Dostarczanie paliwa gazowego i naliczanie cen i stawek opłat następuje z dniem 
wskazanym w dokumencie potwierdzającym uruchomienie dostawy paliwa 
gazowego podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

 
14. Zamawiający zobowiązuje się, że będzie nabywał i odbierał paliwo gazowe w celu 

wykorzystania na potrzeby własne – ogrzewanie budynków administracyjnych                
w związku z prowadzoną działalnością przez następujące urządzenia gazowe:  

 gm. Chełm, Nowe Depułtycze, dz. nr 434/435/436 – kocioł gazowy średniej 
mocy => 61 i > 2000 kW (180 kW) 

 gm. Chełm, Depułtycze Królewskie, dz. nr 94,95 – kocioł gazowy średniej 
mocy => 61 i < 2000 kW – 2 szt. każda 366 kW, oraz kocioł gazowy średniej 
mocy => 61 i < 2000 kW – 2 szt. każda 458 kW. 

 
15. Zmiana urządzeń gazowych, o których mowa w ustępie 13, 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. 
 

16. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru 
na wyjściu z gazomierza. 
 

17. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem 
Stron. 

 
18. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć                       
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może wypowiedzieć umowę w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 
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19. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych 

przepisami prawa oraz wówczas, gdy: 
 

a) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy powyżej 3 dni z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego, 

b) Wykonawca utracił koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki     
zakresie obrotu paliwami gazowymi lub nie uzyskał kolejnej koncesji. 

 
20. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz 

formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 

21. Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji: 
a) zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie 
dających się przewidzieć przed zawarciem umowy; 
b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia stawek 
podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na postawie odrębnych 
przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy; 

       c) zmian w rodzajach urządzeń odbiorczych paliwa gazowego, 
d) zmian zapotrzebowania na moc umowną. 
 

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

23. Wszelkie spory mogące wyniknąć z  Umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi 
powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 19 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) 
i przepisy ustawy Kodeks cywilny. 
 

25. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 


