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                                                     Załącznik  nr 6 do SIWZ 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

W dniu …..…..... 2014 r. w Lublinie pomiędzy: 

Gminą Lublin -  Zespołem Szkół nr 12 w Lublinie z siedzibą przy ul. Sławinkowskiej 50,  
20-810 Lublin, NIP : 712-32-88-367, REGON 061698881, reprezentowaną przez: 

1. … 
2. … 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 a,  
………… 
reprezentowaną przez: 
1. .... 
2. … 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 
została zawarta umowa o treści następującej: 
 

§ 1 
1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania 

o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
907z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż – dostawa paliwa gazowego - gaz ziemny 
wysokometanowy oraz świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego.. 

3. Sprzedaż  paliwa gazowego będzie odbywać się na warunkach określonych 
przepisami   ustawy z dnia  10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne   
(Dz.  U. z 2006 r. Nr 89 , poz.  625 z poźn. zm.) oraz wydanych na  jej podstawie 
przepisów wykonawczych,  przepisami Kodeksu cywilnego, postanowieniami    
umowy oraz zgodnie z Taryfa dla paliwa gazowego Wykonawcy, zwanego dalej 
Sprzedawcą którą Zamawiający  otrzyma i z która, na dzień złożenia oferty, się 
zapozna.  

4. Sprzedawca zobowiązuje się niniejszym dostarczać Paliwo gazowe – gaz ziemny 
wysokometanowy (grupy E), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,7 kPa, do instalacji 
znajdującej się w Obiekcie Odbiorcy na adres: Zespół Szkół  
nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, 20- 810 Lublin w ilości: 

1 469 000 kWh - zużycie gazu kotłownia  
113 000 kWh - zużycie gazu kuchnia  
80 m3/h x 11,3 = 904 kWh/h - moc zamówiona 

 oraz dystrybucję paliwa gazowego do instalacji znajdującej się w obiekcie 
Zamawiającego, tj. nieruchomość  przy ul. Sławinkowskiej  50, 20- 810 Lublin. 
 
5. Sprzedawca  oświadcza,  ze posiada ważną koncesje na obrót paliwem  

gazowym wydaną  przez Prezesa Urzędu Regulacji  i Energetyki. 
6. Sprzedawca nie będący Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 

oświadcza, że posiada aktualna  umowę z przedsiębiorstwem  gazowniczym 
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prowadzącym działalność w zakresie dystrybucji paliwa gazowego, na 
świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze,  na którym znajduje sie punkt 
odbioru paliwa  w obiekcie Zamawiającego. 

7. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe  odbywać sie będą na  podstawie 
odczytów wskazań istniejącego układu pomiarowo - rozliczeniowego 
(gazomierza). Rozliczenie wg faktycznego zużycia. 

8. W trakcie umowy Zamawiający będzie rozliczany na podstawie stawek i opłat 
określonych w obowiązującej w danym okresie taryfie  dla dostarczonego  paliwa.  
Strony określą w umowie  sposób i  termin  informowania  przez  Sprzedawcę 
Zamawiającego  o zmianach taryfy oraz uwzględnia możliwość odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego  w przypadku wzrostu cen  lub stawek określonych 
w taryfie. 

9. Strony nie będą sporządzać aneksu do umowy w przypadku  zmiany zmiany 
adresu korespondencyjnego lub zmiany konta  bankowego - zmiany te będą 
wprowadzane na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 

10. Dopuszczalny jest następujący rodzaj zmian treści umowy lub załącznika/ów 
zmiana spowodowana zmianą cen jest dopuszczalna w przypadku: 
10.1. Zmiany obowiązującej Taryfy i/lub wprowadzenia jako obowiązującej 

nowej Taryfy w zakresie cen i stawek opłat i/lub zasad rozliczeń w zakresie 
dostawy paliwa gazowego i/lub świadczenia usługi dystrybucji paliwa 
gazowego. 

10.2. Zmian w przepisach prawa dotyczących podatku VAT i/lub podatku 
akcyzowego. 

11. Zmiany przewidziane w pkt 10 dopuszczalne są na następujących warunkach: 
11.1. Ad 10.1 ceny i stawki opłat i/lub zasady rozliczeń ulegną zmianie 

stosownie do zmian obowiązującej Taryfy lub wprowadzenia jako 
obowiązującej nowej Taryfy w trybie określonym w prawie energetycznym; 

11.2. Ad 10.2 ceny i stawki opłat ulegną zmianie o wartości wynikające ze 
zmian w przepisach prawa dotyczących podatku VAT i/lub podatku 
akcyzowego. 

12. Termin płatności - 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT 
za  cykl rozliczeniowy. 

13. Faktury VAT wystawione będą na: Zespół Szkół nr 12 w Lublinie z siedzibą przy 
ul. Sławinkowskiej 50, 20-810 Lublin, NIP : 712-32-88-367 

14. Zamawiający zakłada, że umowa będzie realizowana sukcesywnie przez  
12 miesięcy od 01.01.2015 do 31.12.2015 lub od dnia podpisania umowy  
w przypadku zawarcia umowy po 01.01.2015.. 

15. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne 
obowiązujące przepisy prawa. 

17. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego 


