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wzór umowy - załącznik nr 4 do specyfikacji 

 Umowa na kompleksową dostawę (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego 
typu E (GZ-50) do obiektów kotłowni MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu  

Nr SZP/DWC/10/2020 
 

W dniu ............................ 2020 r. w Nowym Sączu pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, wpisanym do Krajowego Rejestru pod 

numerem KRS 0000056473 o kapitale zakładowym 16.965.500,00 zł, które reprezentują:  
 

1. ………………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Zamawiającym 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
wpisanym do …………………………..… pod numerem ……………………………, reprezentowanym przez: 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi dalej Stronami,  

została zawarta umowa o następującej treści: 
Postanowienia ogólne 

§1 
Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień umowy użyte w niej pojęcia oznaczają: 

1) OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją paliw 

gazowych, do sieci, do którego przyłączona jest instalacja Zamawiającego, odpowiedzialny za 
ruch sieciowy w gazowym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo 
funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę 
sieci dystrybucyjnej, 

2) Taryfa OSD – zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki taryfa na świadczenie 
przez OSD usług dystrybucji, 

3) Taryfa Wykonawcy (Sprzedawcy gazu) – zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji  
i Energetyki Taryfa Wykonawcy, 

4) Umowa na przesył paliwa gazowego – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a OSD na 
świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się punkty odbioru gazu 
ziemnego w obiektach Zamawiającego, określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane 
za świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej Umowy, 

5) Punkt odbioru – miejsce dostarczania gazu ziemnego, 
6) PZO – punkt zdawczo-odbiorczy lub punkt odbioru, 
7) Paliwo gazowe / gaz ziemny – gaz ziemny wysokometanowy E, 
8) Moc umowna – maksymalna ilość energii zawarta w paliwie gazowym, którą można odebrać 

w okresie godziny, określona w umowie na czas trwania umowy, 
9) Układ pomiarowy – gazomierz lub inne urządzenie pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, 

służące do pomiaru objętości paliwa gazowego pobranego z sieci i dokonywania rozliczeń, 
10) Okres rozliczeniowy – okres, w którym na podstawie odczytów urządzeń pomiarowych 

następuje rozliczenie za pobrane paliwo gazowe, 

11) Cel energetyczny – zużycie nośnika energii w postaci paliwa gazowego na cele inne niż 
nieenergetyczne, w tym zużycie go, jako paliwo lub do przetworzenia na inne paliwo, 

12) Sprzedawca – dotychczasowy wykonawca umowy kompleksowej dostawy gazu, 
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13) IRiESP – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, 

14) IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, 
15) Załącznik nr 1 do umowy – „Charakterystyka gazowa obiektów MPEC”, 
16) Załącznik nr 2 do umowy – „Szczegółowy formularz cenowy”. 

 
§2 

1. Kompleksowa dostawa gazu odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz.755), zwanej dalej Prawo energetyczne, 
zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23. 
kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 poz.1025, zwanej dalej „Kodeks Cywilny”), 
zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniach niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z obiektów (miejsc odbioru gazu) 
opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wszystkie techniczne warunki dostarczania paliwa gazowego dla danego punktu zdawczo-
odbiorczego są zgodne z postanowieniami IRiESP i/lub IRiESD odpowiedniego Operatora i przez 
niego określone. 

 
§3 

1. Dostawy gazu odbywać się będą za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora 
Systemu Dystrybucji. 

2. Wykonawca posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem 
ziemnym o numerze ……………………, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 
………………, której okres ważności przypada na dzień ………………………  

3. Wykonawca nie będący OSD, ma zawartą umowę na przesył paliwa gazowego z OSD, 
umożliwiającą sprzedaż gazu do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
OSD, której okres ważności przypada na dzień ………….. 

4. W przypadku, gdy okres obowiązywania niniejszej umowy jest dłuższy niż okres ważności 
dokumentów opisanych w ust. 2 i/lub 3, Wykonawca zobligowany jest przedłużyć termin 
ważności powyższych dokumentów i niezwłocznie przedłożyć je Zamawiającemu. 
 

Przedmiot umowy i podstawowe zasady realizacji umowy 
§4 

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego 
wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów kotłowni Zamawiającego, wskazanych  
w Załączniku nr 1 do Umowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczać paliwa gazowe o cieple spalania oraz parametrach jakościowych określonych  
w Taryfie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Usługę dystrybucji paliwa gazowego do instalacji znajdujących się w punktach odbioru, 
szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do umowy, będzie wykonywał Operator Systemu 
Dystrybucyjnego na obszarze punktów odbioru.  

3. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy będzie kwalifikowany do właściwej grupy 
taryfowej wskazanej przez Zlecającego w załączniku nr 1. 

4. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego w granicy własności sieci gazowej OSD 
określonej w warunkach przyłączenia do sieci gazowej. 

5. Wykonawca świadcząc umowę kompleksową, zgodnie z posiadanymi kompetencjami pośredniczy 
w sprawach zmiany mocy oraz udziela pełnego wsparcia merytorycznego w zakresie optymalizacji 
zamówienia. Terminy oraz pozostałe szczegółowe rozwiązania związane z zamówieniem mocy  
i ilości paliwa gazowego wskazane są w Taryfie OSD. 
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§5 

1. Łączną ilość paliwa gazowego dostarczaną w okresie realizacji umowy (1 rok) do punktów odbioru 
opisanych w Załączniku nr 1 do umowy prognozuje się na poziomie 10 937 603 kWh. 

2. Ewentualna zmiana prognozowanego zużycia paliwa gazowego nie będzie skutkowała 
dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek 
roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego gazu 
ziemnego o dowolną ilość.  Rozliczenie gazu musi nastąpić na podstawie rzeczywistego zużycia. 

 
Zobowiązania Stron 

§6 
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanych 

dostaw gazu ziemnego do punktów odbioru opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do umowy 
w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od 
szacunkowej prognozy zużycia gazu ziemnego oraz zapewnienia należytego wykonywania usług 
związanych z dystrybucją gazu ziemnego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) Złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucji , w imieniu własnym i Zamawiającego zgłoszenia  

o zawarciu niniejszej umowy/powiadomienie o zmianie sprzedawcy przed datą 01-10-2020 r. 
2) Reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy. 

Czynności opisane w pkt. 1), 2) Wykonawca podejmie niezwłocznie, w terminie umożliwiającym 
rozpoczęcie dostaw począwszy od dnia 01 października 2020 r., mając na względzie konieczność 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. W dniu zawarcia niniejszej umowy Zamawiający 

udzieli Wykonawcy stosownych ppełnomocnictw w tym zakresie. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych  

do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. W przypadku zaistnienia okoliczności 
uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej (pocztą tradycyjną) lub drogą elektroniczną na 
adres: sekretariat@mpecns.pl. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Zlecenia OSD na żądanie Zamawiającego, sprawdzenia prawidłowości wskazań układu 

pomiarowego, na warunkach określonych w taryfie OSD, 
2) Zapewnienia, na żądanie Zamawiającego, zlecenia przez OSD niezależnemu laboratorium 

posiadającemu wymaganą akredytację sprawdzenia prawidłowości działania układu 
pomiarowego, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia żądania oraz 
umożliwienia Zamawiającemu zlecenia wykonania dodatkowej ekspertyzy w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, 
3) Zapewnienia na żądanie Zamawiającego, zlecenia przez OSD zbadania jakości dostarczonego 

paliwa gazowego na warunkach określonych w taryfie OSD, 
4) Przyjmowania zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania paliwa gazowego, 
5) Dokonywania korekt rozliczeń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zainstalowaniu 

lub działaniu układu pomiarowego oraz w przypadku przyjęcia do rozliczeń błędnych 
odczytów wskazań układu pomiarowego, 

6) Nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie rozliczeń. 
5. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bilansowania 

handlowego w zakresie sprzedaży paliwa gazowego z OSD. Tym samym Wykonawca zwalnia 
Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z bilansowaniem handlowym. 
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§7 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) Pobierania gazu ziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy. 
2) Terminowego regulowania należności za pobrany gaz ziemny oraz usługi przesyłu (zgodnie  

z obowiązującą Taryfą OSD). 
2. 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 
pobrany gaz ziemny lub usługi przesyłu. 

2) Zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących 
podstawę do rozliczeń za pobrany gaz ziemny lub usługi przesyłu. 

Standardy jakościowe/Bonifikaty 
§8 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi. W przypadku 
niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Zamawiający ma prawo do żądania od 

Wykonawcy bonifikaty. 
2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, określonych obowiązującymi 

przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca, na podstawie pisemnego wniosku 
Zamawiającego oraz w przypadku uznania jego zasadności, zobowiązany jest do udzielenia 
bonifikat wg stawek określonych Prawem energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi 
rozporządzeniami do ww. ustawy lub innym obowiązującym w chwili zaistnienia przywołanej 
okoliczności aktem prawnym. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przedmiotu umowy do obiektów 
Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, awarii  

w systemie oraz awarii sieciowych. 
 

Ceny i stawki opłat 
§ 9 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy obliczane będzie jako suma opłat 
za pobrane paliwo gazowe oraz opłat dystrybucyjnych wynikających z obowiązującej Taryfy OSD 
(wg stawek przedstawionych w Załączniku nr 2 do umowy). 

2. Opłaty za pobrane paliwo wyliczane będą, jako iloczyn ilości pobranego paliwa gazowego 
(którego wielkość ustalona zostanie na podstawie odczytów układów pomiarowych, 
udostępnionych Wykonawcy przez OSD) oraz ceny jednostkowej netto za kWh, powiększone  
o abonament oraz opłaty sieciowe: stałą i zmienną. Ponadto Wykonawca doliczy podatek VAT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury. Powyższe ceny zostały 

wskazane w Załączniku nr 2 do umowy. 
3. Cena paliwa gazowego i opłat abonamentowych, przedstawione w Załączniku nr 2 do umowy 

pozostaną przez cały okres umowy niezmienne. Z zastrzeżeniem zapisów § 14 ust. 1 umowy. 
4. Zamawiający przedstawi Wykonawcy oświadczenie o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby 

nienaliczania podatku akcyzowego, po podpisaniu umowy.  
5. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie 

Skarbowym pod numerem NIP 734-17-87-660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania 
faktur VAT. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie 
Skarbowym pod numerem NIP ……………….. i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania 
faktur VAT. 
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Rozliczenia 

§ 10 
1) Cykl odczytowy jest zgodny z cyklem odczytowym OSD, do którego sieci przyłączone jest dane 

Miejsce odbioru, dla grupy taryfowej, do której zakwalifikowane zostało dane Miejsce odbioru na 
podstawie Taryfy OSD. 

2) Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy na podstawie 
danych o zużyciu przekazanych przez OSD za dany okres rozliczeniowy.  

3) Wykonawca wystawia faktury nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od daty uzyskania 
od OSD danych o zużyciu.  

4) Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 
dni licząc od dnia jej wpływu do siedziby Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że musi być to 
rachunek znajdujący się w elektronicznym wykazie płatników VAT prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). 

5) Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6) Zamawiający preferuje faktury w formie elektronicznej. Adres: faktury@mpecns.pl. Zamawiający 
wymaga zbiorczego wystawiania faktur nie rzadziej niż raz w  miesiącu. 

7) Faktura rozliczeniowa taryf W5 ÷ W6 powinna zawierać następujące dane: 
a) Adres i numer punktu poboru, 
b) Nr gazomierza, 
c) Moc zamówiona, 
d) Moc wykonana, 

e) Okres rozliczeniowy (stan układu pomiarowo-rozliczeniowego w poszczególnych dniach 
miesiąca rozliczeniowego (pierwszy i ostatni dzień miesiąca)), 

f) Zużycie paliwa gazowego w m3 i kWh, współczynnik konwersji, 
g) Ciepło spalania, 
h) Wartość netto opłat w danym miesiącu dla poszczególnych adresów punktu poboru. 

8)  Faktura rozliczeniowa taryf W4 ÷ W3 powinna zawierać następujące dane: 
a) Adres i numer punktu poboru, 
b) Nr gazomierza, 
c) Okres rozliczeniowy, 
d) Zużycie paliwa gazowego w m3 i kWh, współczynnik konwersji, (wskazanie wartości 

rzeczywistych licznika gazu, wskazanie poprzednie i bieżące), 
e) Wartość netto opłat w danym miesiącu dla poszczególnych adresów punktu poboru. 

9) W przypadku nie dotrzymania terminu płatności faktur, Wykonawcy przysługuje prawo do 

naliczenia odsetek ustawowych. 
10) Zamawiającemu, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, przysługuje 

prawo do wniesienia pisemnej reklamacji, którą Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć w terminie 
14 dni kalendarzowych. 

11) W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą, 
 a powstałą nadpłatę zwróci na rachunek bankowy Zamawiającego na jego pisemne żądanie 
wyrażone w reklamacji. 

12) Wniesienie przez Zamawiającego reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku 
terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy: 

1) Na fakturze uwzględniono punkty poboru nie należące do Zamawiającego, 
2) Uwzględnione na fakturze stawki za paliwo gazowe są niezgodne ze stawkami opisanymi  

w § 9 umowy oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą lub zawierają dodatkowe nie 
uwzględnione w umowie opłaty. W takiej sytuacji zawieszeniu ulega bieg terminu płatności 

za dostarczone paliwo gazowe, do czasu dostarczenia korekty faktury, natomiast zapłata za 
usługi dystrybucji zostanie dokonana w terminie. 
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3) Wykazane na fakturze zużycie paliwa gazowego rażąco odbiega od prognozowanego zużycia 

lub zużycia w analogicznych okresach. W takiej sytuacji Zamawiający dokona płatności  
w wysokości proporcjonalnej do prognozowanego zużycia w okresie trwania umowy zgodnie 
z danymi ujętymi w Załączniku nr 1 do umowy. Po rozpatrzeniu reklamacji oraz (o ile zajdzie 
taka konieczność) badaniu gazomierza w sytuacji, gdy reklamacja okaże się zasadna 
Wykonawca wystawi fakturę korygującą, w przypadku gdy reklamacja okaże się 
nieuzasadniona, Zamawiający niezwłocznie dokona płatności pozostałej nieuregulowanej 
kwoty. 

Płatności 
§ 11 

1. Faktury za kompleksową dostawę gazu Wykonawca wystawiać będzie na Zamawiającego: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu,  
ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-17-87-660. 

2. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie 
powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi. 

Wstrzymanie sprzedaży 
§ 12 

1. Wstrzymanie dostaw gazu ziemnego do danego punktu odbioru następuje poprzez wstrzymanie 
dostarczania gazu ziemnego przez OSD na wniosek Zamawiającego. 

2. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż gazu ziemnego do danego punktu odbioru, gdy 
Zamawiający zwleka z zapłatą za pobrany gaz ziemny co najmniej 30 dni roboczych po upływie 
terminu płatności faktury, pomimo uprzedniego doręczenia Zamawiającemu pisemnego 
powiadomienia o zamiarze wstrzymania świadczenia usług i dostaw i wyznaczenia dodatkowego 
co najmniej 14 – dniowego terminu na zapłatę. 

3. Wznowienie dostarczania gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek 
Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności. 

 
                                                            Okres obowiązywania  umowy 

§ 13 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Dostawy odbywać się będą w okresie od 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2021 r., z zastrzeżeniem, że 
warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową 
dostawę gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

3. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2021 r. 

Zmiany postanowień Umowy 
§14 

1. Dopuszcza się zmiany cen względem: 
a) ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki akcyzy dotyczącej przedmiotu umowy, 
b) zmiany wynikającej z zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stawek 

taryfowych  Operatora Systemu Dystrybucyjnego - w takim przypadku zmianie będzie 
podlegała cena jednostkowa netto za przedmiot umowy w wysokości wynikającej ze zmiany 
stawek taryfowych. 

2. Dopuszcza się zmiany ilości punktów odbioru wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy (na 
poziomie 10% łącznego wolumenu) przy czym zmiana ilości wynikać może np. z likwidacji punktu 
odbioru, zmiany stanu prawnego lub technicznego punktu odbioru, utworzenie nowego punktu 
poboru - podłączenia nowego odbiorcy ciepła.  

3. Sprzedaż gazu ziemnego dla nowego punktu poboru, nieobjętego Załącznikiem nr 1 do Umowy, 
będzie dokonywana na podstawie aneksu do niniejszej umowy kompleksowej bez konieczności 
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negocjowania warunków umowy. Likwidacja punktu poboru będzie dokonywana na podstawie 

aneksu do niniejszej umowy kompleksowej bez konieczności negocjowania warunków 
obowiązującej umowy. 

 
Kary Umowne 

§15 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zdjęcia układu pomiarowego  

w wyniku braku terminowej płatności Zamawiającego, które miało miejsce w związku  
z niedostarczeniem lub dostarczeniem z opóźnieniem faktury, upomnienia czy wezwania do 
zapłaty, lub zaniechaniem/zaniedbaniem ze strony Wykonawcy obowiązku powiadomienia OSD  
o zmianie sprzedawcy, w wysokości: 1000,00 zł od jednego punktu poboru powiększonego 
o  rekompensatę jaką Zamawiający będzie musiał wypłacić odbiorcom ciepła.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku przerw w dostawach gazu 
ziemnego jak i odcięcia od dostaw gazu jeżeli wynika to z nieuregulowania płatności z OSD przez 
Wykonawcę  w wysokości kar jakie zapłaci Zamawiający swoim odbiorcom. 

3. Zamawiającemu (nabywcy faktury / Odbiorcy faktury) przysługuje od Wykonawcy, niezależnie od 
uprawnień do naliczania kar umownych, odszkodowanie w związku z poniesionymi kosztami 
zakupu paliwa gazowego kupionego na warunkach innych niż wynikające z niniejszej umowy  

(np. dostawy rezerwowe) na skutek odstąpienia Wykonawcy od wykonania umowy lub jej 
rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub na skutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym na skutek niedopełnienia przez 
Wykonawcę obowiązków opisanych w niniejszej umowie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w Załączniku nr 2 do umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 
10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w Załączniku nr 2 do umowy. 

6. Kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia przez Strony odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

Rozwiązanie umowy/ Odstąpienie od umowy 
§ 16 

1. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku 
utraty przez Wykonawcę uprawnień przewidzianych obowiązującymi przepisami do realizacji 
niniejszej umowy. 

2. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich 

zobowiązań z niej wynikających. 
 

Postanowienia końcowe 
§17 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że zmiany umowy, pod rygorem nieważności, winny być sporządzone w formie 
aneksu. 

3. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy Zamawiający kierować będzie na adres 
Wykonawcy: ........................................................................................................................................  

4. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy, z bieżącym poborem/fakturami 
Wykonawca kierować będzie na adres Zamawiającego:  
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu,  
ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz. 
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5. Osobą upoważnioną w imieniu Wykonawcy do kontaktów w celu realizacji postanowień umowy 

jest .......................................................................................................................................................  
6. Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do kontaktów w celu realizacji postanowień 

umowy jest ..........................................................................................................................................  
7. Zmiana danych osób kontaktowych, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, adresu 

korespondencyjnego w umowie, nie wymaga zmiany umowy. Strony zobowiązują się niezwłocznie 
informować o zmianie tych danych na piśmie. W razie uchybienia temu obowiązkowi, doręczenie 
dokonane na ostatnio podany adres uznaje się za skutecznie dokonane. 

8. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo energetyczne 
wraz z aktami wykonawczymi.   

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej umowy a zapisami Taryfy Wykonawcy 
bezwzględne pierwszeństwo mają zapisy niniejszej umowy. 

§ 18 
1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji nin. umowy jest sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Wykonawcy, jeden dla 
Zamawiającego. 

3. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Charakterystyka gazowa obiektów MPEC. 
Załącznik nr 2 – Szczegółowy Formularz Cenowy. 
 
 
 

Zamawiający       Wykonawca 


