
Znak: AG-I.272.1.2.2015                                                                                     Załącznik nr 5 do SIWZ       
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (symbol E),  

przy ciśnieniu nie mniejszym niż wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1 do 
SIWZ)  
do budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3   
i ul. Skrajnej 61. 

2. Umowa zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Kompleksowa dostawa 
gazu ziemnego do budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”,  
znak sprawy: AG-I.272.1.2.2015, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 

3. Integralną częścią umowy są Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami  
i oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

4. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony: do dnia 31 grudnia 2016 r. 
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania , jednak: 
       - dostawy dla STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWEJ zlokalizowanej przy al. IX Wieków Kielc 3 

rozpoczną się z dniem wskazanym w dokumencie potwierdzającym rozpoczęcie dostarczania 
Paliwa gazowego podpisanym przez Operatora i Odbiorcę; 

       - dostawy dla KOTŁOWNI zlokalizowanej przy al. IX Wieków Kielc 3 oraz KOTŁOWNI GAZOWEJ 
zlokalizowanej przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach rozpoczną się nie wcześniej niż z dniem skutecznego 
rozwiązania kompleksowej umowy sprzedaży z dotychczasowym Wykonawcą i nie wcześniej niż z 
chwilą skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku otrzymania informacji 
o udzieleniu zamówienia centralnego przez CUW w zakresie przedmiotu zamówienia objętego 
niniejszą umową. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku  
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności gdy: 

a) zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy, tj. dotyczących cen i 
stawek stosowanych do rozliczeń z Odbiorcami. W przypadku zmiany wysokości cen lub 
stawek opłat zawartych w taryfie, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 
poinformowania Zamawiającego o takiej zmianie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego 
od dnia zmiany taryfy. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany 
taryfy. W przypadku niekorzystnych dla Zmawiającego zmian w wysokości cen i opłat 
zawartych w nowej taryfie i nie wyrażenia zgody przez Wykonawcę na negocjację ich 
wysokości, Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie 14 dni od wejścia 
w życie nowej zatwierdzonej taryfy, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

b) zmiana mocy umownej, w przypadku innego zapotrzebowania na moc.  
e) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie regulowane przez Zamawiającego przelewem w 
terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązany jest do 
wystawiania faktury VAT na: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-
516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, na koniec okresu rozliczeniowego, po otrzymaniu przez Wykonawcę 
danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. 



9. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 


