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WZÓR UMOWY 16/D/2017 
 

 
zawarta w dniu ………………………r. w Mikołowie 
pomiędzy: 
 
Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149836; kapitał zakładowy: 87.277.000,00 zł; 
NIP: 635-10-06-267, REGON: 272754320, reprezentowaną przez:  
Prezesa Zarządu - Justynę Hildebrandt 
zwanym dalej Zamawiającym  
                                                                              a 
……………………………………………………………………………………………………………
………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 

§1 
 

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu 
ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) dla kotłów gazowych stanowiących 
własność ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
stanowi załącznik nr 1 będący integralną częścią umowy. 

2. Wykonawca  oświadcza, że posiada koncesję  na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu gazem nr …………………………, ważną do dnia 
……………., wydaną przez Prezesa urzędu Regulacji Energetyki. Wykonawca 
gwarantuje posiadanie koncesji w całym okresie obowiązywania umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną podpisaną umowę z Operatorem 
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego. 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.11.2017r. do 31.12.2018r. 
 

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymogami określonymi w załączniku nr 1. 

2. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) sprzedaży gazu ziemnego na rzecz Zamawiającego, z zachowaniem 

obowiązujących standardów jakościowych wskazanych w § 3 umowy, 
b) przekazywania Zamawiającemu w okresach rozliczeniowych danych 

pomiarowo- rozliczeniowych w zakresie sprzedaży gazu ziemnego do 
obiektów objętych umową, otrzymanych od właściwego OSD. Dane winne być 
tożsame z danymi z wystawionych przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego faktur za dany okres rozliczeniowy. 

3.  Strony zobowiązują się do: 
a) niezwłocznego informowania się o wadach lub usterkach w układzie 

pomiarowo- rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na 
rozliczenie za gaz, 

b) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów 
stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczony gaz. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnej 
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest on ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 600.000,00 zł. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie 
trwania umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
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przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2, 
wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych. 

 
§ 3 

 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 4 

 
1. Strony ustalają cenę netto za gaz ziemny w zł za 1kWh dla obiektów Zamawiającego, 

wymienionych w załączniku nr 1, w wysokości: 
a) Punkt poboru nr 1 ……………….zł  
b) Punkt poboru nr 2 ……………….zł  
c) Punkt poboru nr 3 ……………….zł  

2. Strony ustalają cenę netto stałej opłaty abonamentowej w zł za 1 miesiąc dla 
obiektów Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 1, w wysokości: 

a) Punkt poboru nr 1 …………………..zł,  
b) Punkt poboru nr 2 ……………….zł  
c) Punkt poboru nr 3 ……………….zł  

3. Strony ustalają cenę netto stałej opłaty sieciowej zł za 1kWh/h dla punktu poboru nr 1 
wymienionego w załączniku nr 1 w wysokości: 

a) Punkt poboru nr 1 …………………..zł,  
4. Strony ustalają cenę netto stałej opłaty sieciowej zł za 1 miesiąc dla obiektów 

Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 1, w wysokości: 
a) Punkt poboru nr 2 ……………….zł  
b) Punkt poboru nr 3 ……………….zł  

5. Strony ustalają cenę netto zmiennej opłaty sieciowej zł za 1kWh dla obiektów 
Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 1, w wysokości: 

a) Punkt poboru nr 1 …………………..zł,  
b) Punkt poboru nr 2 ……………….zł  
c) Punkt poboru nr 3 ……………….zł  

6. Podane w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 ceny obowiązują od 01.11.2017r. do 31.12.2018r. 
 

§ 5 
 

1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobrany gaz ziemny w obiektach Zamawiającego 
odbywać się będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych (lub zgodnie z okresem 
rozliczeniowym OSD dla danego obiektu Zamawiającego - do ustalenia). 

2. Nie dopuszcza się pobierania opłat za gaz ziemny w wysokości określonej na 
podstawie prognozowanego zużycia. 

3. Wykonawca będzie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w 
wysokościach określonych w § 4, na podstawie wskazań układów pomiarowo - 
rozliczeniowych udostępnionych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do 
obiektów Zamawiającego. 

4. Faktury obejmować będą wynagrodzenie jedynie za  faktycznie pobrany gaz ziemny 
w danym okresie rozliczeniowym, ustalony na podstawie wskazań układu pomiarowo 
– rozliczeniowego. Faktury będą płatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze, 
w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia faktury Zamawiającemu przez 
Wykonawcę.  

5. Wykonawca będzie dostarczać faktury drogą elektroniczną przy jednoczesnej 

wysyłce w formie tradycyjnej. 

6. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 
pomiarowo - rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie 
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zużytego gazu ziemnego, Strony są zobowiązane do ustalenia faktycznie pobranej 
ilości gazu ziemnego i dokonania korekty rozliczenia za cały okres stwierdzonego 
błędu, w terminie 14 dni, licząc od dnia stwierdzenia istnienia błędu. 

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zawieszeniu ulega bieg 
terminu płatności należności, o którym mowa w ust. 4 umowy, wyłącznie w zakresie 
objętym reklamacją. 

8. W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca 
wystawi i dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni, 
licząc od dnia uznania reklamacji lub upływu terminu wskazanego w ust. 5, 
prawidłową fakturę, zgodną z treścią uznanej reklamacji. 

9. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, bieg terminu płatności 
należności, o którym mowa w ust. 4 umowy, wyłącznie w zakresie objętym 
reklamacją, rozpoczyna się z datą wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do 
siedziby Zamawiającego. 

10. Strony ustalają, że faktury będą wystawiane oddzielnie dla każdego z obiektów 
Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1. 

11. Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest dopuszczalny jedynie za 
uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego. 

 
§ 6 

 
1. Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku 

bankowego przez Zamawiającego. 
2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur, Wykonawca obciąża 

Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 
 

§ 7 
 

Strony ustalają, że sprzedaż gazu ziemnego na podstawie niniejszej umowy nastąpi po 
skutecznym rozwiązaniu przez Wykonawcę umowy, na podstawie której dotychczas 
Zamawiający kupował gaz oraz skutecznym przeprowadzeniu przez Wykonawcę procesu 
zmiany sprzedawcy u OSD. 

§ 8 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 
a) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy - Zamawiający  może odstąpić od Umowa w terminie 14 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie wynagrodzenia 
należnego mu za wykonanie do dnia odstąpienia zakresu przedmiotowego 
umowy, bez prawa do dochodzenia odszkodowania. 

b) W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z umowy - w tym wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie 
ze złożona ofertą - Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 14 dni 
od powzięcia widomości o powyższych okolicznościach, po uprzednim 
wezwanie od usunięcia naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego 
przez Zamawiającego w tym celu terminu. 

c) W przypadku utraty przez Wykonawcę w okresie trwania umowy koncesji, o 
której mowa w § 1 ust. 2. 
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§ 9 
Strony przyjmują, że Zamawiający zgłosi OSD niniejszą Umowę do realizacji, w terminie 
gwarantującym rozpoczęcie sprzedaży gazu ziemnego przez Wykonawcę zgodnie z § 1 
ust. 4. 

 
§ 10 

1. Zmiana warunków zawartej umowy wymaga formy pisemnego aneksu, podpisanego 
przez obie strony pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory jakie mogą powstać w związku z wykonaniem umowy rozstrzygane 
będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o odpadach wraz z  przepisami 
wykonawczymi. 

4. Należności i zobowiązania wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem 
zbycia na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralna część. 
6. Osobą koordynującą realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Pan(i) 

… tel.: … 
7. Osobą koordynującą realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest Pan(i) 

……………………………………..… tel……………………… 
8. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 6 i 7 

niniejszego paragrafu, będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie i nie wymaga 
sporządzenia pisemnego aneksu w tym zakresie.   

 
§ 11 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca.   
 
 
WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 


