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pomiędzy”: Fortum Marketing and Sales Polska Spólka Akcyjna, ul. Heweliusza a, 80-890 Gdańsk. Kapital Zakładowy i wpłacony: w 243 zoriFitttrIm.mrsm. asmalgzżyakns...........

0000378299, Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydzial Gospodarczy KRS. zwaną w dalszej części .,Sprzedanrcą” lub „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

.

Dorota Butkiewicz - pełnomocnik
oraz
Nabywca: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Grzegorza Piramowicza 32, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492055601
Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Aleja Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Nazwa firmy! podmiotu

Siedziba i adres: (ulica] nr. dom ul nr lokalu! miejscowośći kod pocztowy! poczta.)
Siedziba i adres korespondencyjny— dla miejsca wysylania faktury (o ile inny niż siedziby)

Sąd rejonowy, w którym podrrniotjest zarejestrowany - numer rejestrowy (KRS)! Organ ewidencyjny i dane dotyczące wpisu

Kapital zakładowy! Kapital wplacony

Numer NIP
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zwanym dalej „Odbiorcą” lub „Zamawiającym-”
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Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży i dostawie Paliwa Gazowego przez Sprzedawcię do Punktu! Punktów
Zdawczo-Odbiorczego I Zdawczo- Odbiorczych, których wykaz znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, ustalenie praw i Obowiązków Stron niniejszej
Umowy a także Zasad ich odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków Umowy.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w dniu 2019—09-02 na czas określony do dnia 2020—12—31
Rozpoczęcie dostaw nastąpi od 2020-01-01
roku, jednak nie
wcześniej niż po zakończoniu procesu zmiany sprzedawcy . Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
Umowa zostanie zawarta na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
Strony zgodnie postanawiają, iż integralną częścią niniejszej Umowy są Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego z dnia 15.03.2018
(dalej: OWU) oraz wszystkie załączniki do Umowy, a Odbiorca oświadcza, że załączniki do Umowy, w tym OWU, zostały mu doręczone przy” zaw-atolu UmowyZamówienie na Paliwo Gazowe w poszczególnych Miesiącach Gazowych oraz zamówienie Mocy Umownej określa Zalącznik nr l.Moc umowna określa się zgodnie z
Mocą Umowną obowiązującą u dotychczasowego sprzedawcy. Zasady zmiany Mocy Umou'mej określa Taryfa Operatora i lRłESD/IIRESP
Odbiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu lub znaku towarowego (dalej jako „Logotyp”) do celów promocyjnych Sprzedawcy polegających na
umieszczeniu Logotypu na stronie internetowej Sprzedawcy, w drukowanych materialach reklamowych oraz innej treści reklamowej rozpowszechnianej w sieci
internetowej lub w mediach.
Odbiorca oświadcza, że nabywany gaz na podstawie niniejszej Umowy będzie zużywany na cele energetyczne I nieenergetyczne, zgodnie z dełinicjami w OWU.
Odbiorca nie jest! jest—przedsiębiorstwem energetycznym sprzedającym cieplo odbiorcom końcbwyrn przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
których łączna moc zamówiona przekracza 5 MW
Wstrzymanie lub ograniczenie dostaw Paliwa Gazowego do Odbiorcy, w sytuacji gdy niezwłoczne wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania tego Paliwa mogloby
powodować zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub środowiska, bądż uszkodzenie lub zniszczenie obiektów tiechnołogi'cznych Odbiorcy będzie możliwe w ciągu
najpóżniej ? dni od podjęcia uprawnionych działań.
Właścicielem układu/układów pomiarowych oraz telemetrycznych zamontowanych u Odbiorcy jest Operator.
Sprzedawca oświadcza, że posiada ważną koncesję nr OPG/l 85/19174/Wf2/201 l/ŁG na obrót paliwem gazowym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważna
do dnia 01 lipca 2021 oraz umowę z przedsiębiorstwem gazowniczym prowadzącym dzialalność w zakresie dystrybucji paliwa gazowego na świadczenie usług
dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się dany punkt odbioru paliwa.
Przedmiotem umowy jest określenie warunków i zasad dostawy gazu ziemnego wysokomentanowego na potrzeby komunalne oraz ogrzewania, na podstawie złożonej oferty.
Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi 165 762,09 brutto.
Wykonawca nie rości sobie prawa do lOO%Wykorzystania w/w kwoty umowy szczegółowej.
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego, do punktów odbioru wskazanych w Zalączruku Nr 1 do SIWZ,;a Odbiorca zobowiązuje się.
do odbioru i zapłaty należności za dostarczony gaz.
Rozliczenie za sprzedaż gazu odbywać się będzie na podstawie faktycznego jego zuzycia wg cen i stawek opłat. wynikających z oferty cenowej Wykonawcy złożonej w
postepowaniu nr 10/2019. Wartość zużycia gazu może różnić się od szacunkowej i Odbiorca nie poniesie ztego tytulu oplat.
Stawki opłat dystrybucyjnych będą zgodne z zatwierdzoną aktualną Taryfa OSD.
Wynagrodzenie ze sprzedaży gazu nie może obejmować innych składników niż wymienione w SlWZ.
Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami) Odbiorca dopuszcza zmiany umowy po jej zawarciu w
przypadku okoliczności, gdy zmiana ta jest korzystna dla Odbiorcy, a konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okolica-rości obiektywnych, ktorych nie mozna było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli Stron i nie Spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert.

2-0. Sprzedaż gazu ziemnego winna spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 755 z późn. zmianami) i kodeksu cywilnego oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do
ww. ustawy,zasadarni określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej umowy, atakże zgodnie z ofertą Wykonawcy
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W okresie obowiązywania Indywidualnegol—ych Systemulów Stawek stanowiącegol-ych załącznik, do niniejszej Umowy, rozliczenia z tytułu niniejszej Umowy będą
realizowane na podstawie stawek i zasad w nim ujętych. Poza okresem obowiązywania 'Indywidualnćgol-ych Systemu/ów Stawek rozliczenia ”będą przebiegać na”
podstawie stawek i cen zawartych w obowiązującej w czasie dostawy Taryl'ie Sprzedawcy, opublikowanej na. stronie internetowej Sprzedawcy: Manina
Cykl odczytowy jest zgodny z cyklem odczytowym Operatora do ktorego sieci przyłączony jest dany PZO dla grupy taryfowej, do której na podstawie taryfy
Operatora dany PZO został zakwalifikowany.
Odbiorca w trakcie obowiązywania Umowy będzie kwalińkowany do właściwej grupy taryfowej na poszczególne okresy obowiązywania Umowy, zgodnie z
postanowieniami Taryfy Sprzedawcy i Operatora.
Strony ustalają następujące zasady rozliczania z tytułu świadczenia usługi kompleksowej:
a) Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań ukladu pomiarowego w okresach ustalonych przez
OSD, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
b) Uprawniony przedstawiciel Operatora lub Sprzedawcy ma prawo odczytu stanu układu pomiarowego celem prawidlowego rozliczenia ilości pobranego Paliwa”
gazowego.

' _ ._ raliczone w p.odokresach, o których mowa. w lit.. d) poniżej,jeżeli naliczenie miało miejsce.
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Rozwiązanie Umowy może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron
2. Stronom przyshrguje l-miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym Strona złożyła
oświadczenie o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem
3. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wypowiedzenia przez Odbiorcę pełnomocnictwa niezbędnego do
przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy paliwa gazowego udzielonego dla Fortum Marketing and Sales Polska S.A.,
4. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku Rażąceg'o Naruszenia Umowy przez Odbiorcę-.
5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści Umowy w zakresie zmiany ceny. oferty brutto w przypadku:
Zmiany stawek i cen za usługi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany Taryfy OSD, które ”miałyby obowiązywać w okresie
&)
obowiązywania umowy
ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym
b]
zmiany przepisów lub Wprowadzenia drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki podatku VAT
o)
Zmiany, o których mowa wejdą w życie automatycznie i nie wymagają zawierania aneksu do umowy.
Zmianę cen w oparciu o w/w przyczyny- Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo udokumentować.
umownej z
kary
zapłatę
poprzez
sprzedaży
umowy
Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
ńaStępujących tytułów i w wysokości:
a)
w przypadku czasowej utraty przez Wykonawcę przed zakończeniem realizacji umowy uprawnień, koncesji, zeznroleń lub dokumentów niezbędnych do
wykonywania przedmiotu umowy — w wysokości 2% wartości brutto umowy sprzedaży, za każdy dzień braku dostawy gazu wynikającej z powyższych
powodów,
w przypadku odstąpienia od umowy destawy przez Odbiorcę lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy — w wysokości 10 % brutto wartości
b)
umowy sprzedaży
8. Jeżeli kara umowna nie pokryje wysokości poniesionej szkody, Odbiorca może dochodzić odszkodowania do pelnej wysokości szkody. Odbiorca może dochodzić
odszkodowania na warunkach ogólnych, także-w przypadkach nie objętych karami umownymi.
9. W przypadku naliczenia kar umownych, Odbiorca wystawi notę obciążeniową. Naliczona kwota zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. na
podstawie umowy sprzedaży.
10”. Wazelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu, podp'is'anegop'rzez obie Strony.
" Zi
!. Osobami do kontaktu w toku wykonywania obowiązków Umownych po stronie Odbiorcysą;
:'

imie i nazwisko

w sprawach handlowych
w kwestii rozliczeń
2.
3.

4.

numer telefonu
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adres mailowy

'
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Osobami do kontaktu w toku wykonywania obowiązków Umownych po stronie Sprzedawcy jest "
ram”. .mlandgazfortumcom
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W sprawami rrreurcgu.„.......y __
mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa, w tym w szczególności następujące ”akty prawne: Ustawa z dnia W kwietnia 1997 r Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi, ustawa z dnia
15.02.2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagro-żenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i
zakłóceń na rynku naftowym, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz taryfa Operatora, która jest dostępna na jego
stronie internetowej.
Integralna część Umowy stanow-ią następujące załączniki:
a. (OWU) Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej Dostarczanie Paliwa Gazowego z dnia 15.03.2018 r.
b. Załącznik nr l: Zamówienie ilości Paliwa Gazowego w poszczególnych Miesiącach Gazowych' i zamówienie Mocy Umownej ,
.c. Załącznik nr ?.: Taryfa Sprzedawcy (lub wyciąg z tej Taryfy) dostępny jest na stronie www.fortumpl,
d. Załącznik nr 3.
: Oświadczenie o sposobie wykorzystania nabywanych wyrobów gazowych,
e. Załącznik nr 4: Oryginał albo uwierzytelniona kopia aktualnych odpisów z rejestru przedsiębiorców Odbiorcy oraz pełnomocnictw osób upoważnionych do zawarcia
Umowy po stronie Odbiorcy,

5.

'

f. Załącznik nr 5 : Pełnomocnictwo do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A.,
g. Załącznik nr 6: Indywidualny System Stawek.
h. SIWZ oraz Istotne Postanowienia Umowy
Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał od Sprzedawcy OWU i dokumenty stanowiące zalac-miki do niniejszej Umowy.
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d) W p . padku, g y odczyty wskazań ukladu pomiarowego dla danego PZO następować będą wokresach dłuższych niż jeden” miesiąc. Sprzedawca w trakcie
trwania cyklu odczytowego może pobierać należności na podstawie prognożowanego zużycia PaliWa gazowego za miesięczne podokresy. Prognoza zostanie
sporządzona na podstawie danych o deklarowanym zużyciu zawartych w załączniku nr 1 dla danego PZO.
el Należności z tytułu wystawionych faktur będą regulowane przez Odbiorcę w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury.
f] Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
g] Rozliczenia za gaz dokonywane będą w okresach rozliczeniowych wynikających z oferty, w oparciu o faktury wystawione przez Wykonawcę nie później niż do
10 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
h) Do faktury Wykonawca załączy specyfikację zawierającą stan liczników na moment odczytu, ilość pobranego gazu, cieplo spalania dla każdego z punktów poboru
z osobna. Wykonawca załączy również do faktury lrrb udostępni poprzez portal internetowy dobowe zestawienie pobranego gazu z określeniem maksymalnego i
minimalnego godzinowego poboru gazu. Dotyczy to punktów poboru, w których jest to możliwe
Do ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z przepisami prawa.
Odbiorca akceptuje przysyłanie przez Sprzedawcę faktur VAT w formie elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami w tym zakresie- faktury będą przesyłane na adres:
ksiegowosc@rnosirkk.pl z włączoną opcją „potwierdź odbiór". Odmowa potwierdzenia odczytania wiadomości jest równoznaczna z doręczeniem wiadomości i
załączników danej wiadomości. Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej na
adres.:v-ip.połandcrgfortumpom, pod rygorem uznania, że doręczenie na poprzednio podany adres e-mail bylo skuteczne. Strony wzajemnie postanawiają, iż wycofanie
akceptacji będzie skuteczne począwszy od następnego okresu rozliczeniowego po prawidłowym dostarczeniu wycofania akceptacji przez Odbiorcę.
W przypadku zmiany po stronie Odbiorcy adresu e—mail, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Odbiorca ma obowiązek najpóźniej w dniu aktywacji nowego adresu e-mail
przekazać Sprzedawcy informację o nowym adresie mailowym Odbiorcy, poprzez przeslanie listu poleconego lub e-mail nadany z opcją „potwierdź odbiór”, pod rygorem
nieważności, przy czym nowy adres email Odbiorcy będzie obowiązywał od następnego okresu rozliczeniowego. Brak skutecznego przekazania informacji o nowym adresie
e-maił będzie wywierał ten skutek, iż przesłane faktury na adres e—mail dotychczasowy będą traktowane jako skutecznie doręczone do Odbiorcy.
Reklamację faktury lub innego dokumentu księgowego Odbiorca zgłasza Sprzedawcy w formie pisemnej niezwłocznie po jej otrzymaniu tj. nie później niż w ciągu 14
dni kalendarzowych od ich otrzymania. Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie nie będą uwzględniane.
Bez względu na powyższe Sprzedawca uwzględni każdą złożoną reklamację przez Odbiorcę dotyczącą oczywistej omyłki pisarskiej.
W przypadku przekroczenia Mocy Umownej w danym Punkcie Zdawczo - Odbiorczyrn, Sprzedawca obciąży Odbiorcę oplata za przekroczenie mocy obliczoną zgodnie
z zasadami zawartymi w taryfie Operatora.
Wszystkie techniczne warunki dostarczania Paliwa Gazowego dla danego Punktu Zdawczo—Odbiorczego są zgodne z postanowieniami IRiESP i/łub lRiESD
odpowiedniego Operatora i przez niego określone.
Strony zgodnie postanawiają, że niedostarczenie wypełnionego prawidłowo .pod względem formalnym i podpisanego przez Odbiorcę oświadczenia o sposobie
wykorzystania nabyWanych wyrobów gazowycł-r przez danego Odbiorcę w danym PZO stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy jest równoznaczne ztym, że
Odbiorca w danym PZO zużywa gaz na ”cele opalowe nie podlegające zwolnieniu z podatku akcyzowego tj. podatek akcyzowy Zostanie naliczony zgodnie ustavirą z
dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2018 poz. I 114 ze zm.) w wysokości określonej dla gazu zużywanego do celów opałowych nie objętych
zwolnieniem przedmiotowym i podmiotowym.
W przypadku zaprzestania dostawy gazu, w czasie trwania umowy, Odbiorca zastrzega sebie prawo obciążenia Wykonawcy różnicą ceny pomiędzy ceną nowego
Wykonawcy a cena ofertowa, z zastrzeżeniem-, że zaprzestanie dostawy gazu nie jest spowodowane zwłoka z zapłatą przez Odbiorcę za świadczone usługi lub pobrane
Paliwo Gazowe.

Umowa Kompleksowej Sprzedaży Paliwa Gazowego

nr Us/3421/09-2019/329/NG
Aktualna wersja lRiESP l taryfy OSP jest publikowana na stronie OSP (w. gaz-system.p_I) natomiast lRiESD oraz taryfa OSD na stronie OSD (w
ww.psgaz.;; ).
O ile postanowienia OWU nie stanowią inaczej, zmiany postanowień niniejszej Umowy, poza zmianami OWU i Taryfy Sprzedawcy, mogą być dokonane Wyłącznie w
formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
meważności.
Strony zgodnie oświadczają i potwierdzają, że podpisując niniejszą Umowę poza nią (oraz załącznikami 'do niej) i w zakresie objętym jej treścią (:w tym również
załącznikami do niej) nie istnieją dokonane między nimi jakiekolwiek dodatkowe pisemne lub ustne ustalenia lub porozumienia.
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją tej umowy, Strony rozetrzygać będa w-drodze negocjacji, a w przypadku niemożności porozumienia
rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Odbiorcy.
lO. Wykonawca nie może bez Zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby trzecie
il. Każda ze Stron niniejszym zobowiązuje się traktować jako poufne wszystkie ujawnione przez którąkolwiek ze Stron informacje dotyczące inferm'a'cji drugiej Strony, 'a
także informacje dotyczące prowadzenia rozmów odnośnie Umowy. Informacje poufne nie obejmują informacji,.które:
W zwiazku z pozyskaniem
a. staną się publicznie dostepne bez naruszenia postanowień Umowy,
b. ujawnionych za uprzednia pisemna zgoda drugiej Strony.
0. których ujawnienie jest wymagane w celu zastosowania się do obowiązujących przepisow prawa lub orzeczeniem wlasciwego. sąd'u lub decyzją organu administracji
publicznej.
W związku z pozyskaniem Państwa danych osobowych informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z
siedzibą w Gdańsku (dane adresowe w stopce niniejszej umowy) oraz OSD. Państwa dane osobowe przetwarzane będą 'w celu zawarcia umowy i wypełnienia jej
Warunków oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
Mają Państwo prawo do:
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo ,do przenoszenia danych, prawo: wniesienia
sprzeciwu;
›
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Ptezesa Urzędu Ocln'ony Danych Osobowych

Szezególowe in formacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Odbiorcy przez SprZedawcę oraz OSD ”znajdują się pod adresem:
] $:.":wwwfortum. lfdbamy-o—tn o ' a—
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