
/Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego DPS.ZP-271-2-4/21/

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotem  zamówienia  jest  „Kompleksowa  dostawa  gazu  ziemnego

wysokometanowego  (grupa  E)  obejmująca  –  sprzedaż  i  dystrybucję  gazu  dla

potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej  ”  w okresie 01.07.2021 r. do

30.06.2022 r. zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym nr  DPS.ZP-271-2-

4/21 z dnia 20.05.2021r.

Projekt  umowy  przygotowuje  Wykonawca.  Zamawiający  dopuszcza  zapisy  stosowane

standardowo przez Wykonawcę.

Z  Wykonawcą  którego  oferta  uznana  zostanie  za  najkorzystniejszą  zostanie  zawarta

umowa na  „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E)

obejmująca – sprzedaż i  dystrybucję gazu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej

w Mszanie Dolnej ” .

Istotne postanowienia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane będzie jako

suma  opłat  za  pobrane  paliwo  gazowe  (wg  stawek  przedstawionych  w  formularzu

ofertowym)  oraz  opłat  dystrybucyjnych  wynikających  z  obowiązującej  taryfy  OSD,  z

zastrzeżeniem że w przypadku gdy ceny jednostkowe i stawki za paliwo gazowe zgodnie z

taryfą  sprzedawcy  będą  niższe  niż  stawkii  ceny  jednostkowe  za  paliwo  gazowe

przedstawione w ofercie wykonawcy (w Formularzu ofertowym, obowiązywać będą stawki

wynikające z zatwierdzonej  przez Prezesa URE Taryfy Wykonawcy dla gazu ziemnego

wysokometanowego.

2.  Opłaty  za  pobrane  paliwo  wyliczane  będą,  jako  iloczyn  ilości  pobranego  paliwa

gazowego  (którego  wielkość  ustalona  zostanie  na  podstawie  odczytów  układów

pomiarowych),  oraz ceny jednostkowej netto za kWh wskazaną w formularzu ofertowym

stanowiącym załącznik nr 1, powiększone o należny podatek VAT.

3. Rozliczenia za pobrane paliwo odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym .

4. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) złożenia w OSD w imieniu własnym i Zamawiającego (Odbiorcy) zgłoszenia o zawarciu

umowy( powiadomienia o zmianie sprzedawcy)

b) reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy,



c)  dokonywania  w  imieniu  Zamawiającego  niezbędnych  formalności  związanych

z rozwiązaniem dotychczasowej umowy na kompleksową dostawę paliwa gazowego .

Czynności  opisane  pod  lit.  a),  b),  c)  Wykonawca  podejmie  niezwłocznie,  w  terminie

umożliwiającym rozpoczęcie  dostaw  od  1.07.2021 r.,  mając  na  względzie  konieczność

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

5. Okres obowiązywania umowy:

Umowa zawarta zostanie na czas określony. Dostawy odbywać się będą w okresie od

01.07.2021 r. do  dnia 30.06.2022 r.

6. Integralną częścią zawartej umowy będzie formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego.

7. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego.


