
Załącznik nr 3 do SWZ 
 

Projektowane Postanowienia Umowy 
 

zawartej w dniu …… 2021 r. w Warszawie pomiędzy: 
Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
NIP: 525-220-48-481, REGON: 015259640, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa 
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia ……………….. nr ………………….. przez 
………………………. Dyrektora ……………………………….., zwanym w dalszej części 
Umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
………………………………….. z siedzibą w …………………………., przy ul. 
………………… (……-…… ……………………………) NIP …………………….wpisanym 
do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS …………………………. prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, ……………………………., 
reprezentowaną przez:  
………………………………….. - …………………………… zwaną w dalszej części 
„Wykonawcą” 
 
w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
……………………………... zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, została zawarta Umowa (zwana dalej: „Umową”) o następującej treści: 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego 
(grupa E) obejmująca - sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby placówek oświatowych w 
Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, szczegółowo określona w Opisie przedmiotu 
zamówienia, dalej: ,,OPZ" stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Dostawa gazu ziemnego odbywa się na warunkach określonych  przepisami  ustawy  z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej ,,Prawo energetyczne", zgodnie z 
obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustawy oraz przepisami 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, zwanej dalej ,,Kodeks Cywilny", 
zasadami określonymi w koncesjach, oraz postanowieniami niniejszej Umowy. 

3. Dostawa odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Polskiej Spółki 
Gazownictwa sp. z o.o. (zwanej dalej „OSD” ), do sieci której przyłączone są poszczególne 
Punkty Poboru, wymienione w załączniku nr 1 do Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że  posiada koncesję na obrót paliwem gazowym ważną przez cały 
okres obowiązywania umowy (numer koncesji ………………………….), wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu …………………. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na prowadzenie  działalności  gospodarczej 
w zakresie dystrybucji gazu ziemnego ważną przez cały okres obowiązywania umowy 



(numer koncesji………………..), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 
dniu ………………………..1 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną umowę z OSD,  umożliwiającą sprzedaż gazu 
ziemnego do wszystkich obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej 
OSD2. 

7. Zamawiający oświadcza, iż placówki oświatowe, określone w załączniku nr 1 do umowy, 
dysponują tytułami prawnymi do korzystania z obiektów, do których ma być dostarczany 
gaz ziemny na podstawie niniejszej Umowy. 

 
§2 

Zobowiązania Stron 
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt realizacji Umowy, w szczególności za 

przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami 
technicznymi oraz jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego, na 
podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa (Załącznik nr 2 do Umowy), procedury 
zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego, 
zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

3. Wykonawca zobowiązuje się  terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej umowy do OSD. 
4. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia niniejszej umowy do OSD w 

terminie pozwalającym na rozpoczęcie realizacji zamówienia zgodnie z OPZ, termin 
realizacji zamówienia dla poszczególnych punktów poboru ulegnie przesunięciu, do czasu 
skutecznego zgłoszenia odpowiednich zmian do OSD. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego do wszystkich obiektów (punktów poboru) 

Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy; 
b) sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego z zachowaniem obowiązujących standardów 

jakościowych; 
c) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń; 
d) udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie 

sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego do obiektów objętych Umową; 
e) zapewnienia dostępu do internetowego serwisu obsługi klienta dla każdego obiektu 

(punktu poboru) objętego Umową, umożliwiającego co najmniej: 
- stały i aktualny podgląd  faktur, historii wpłat i salda rozliczeń za gaz; 
- podawanie stanu odczytu licznika zużycia gazu w dowolnym momencie; 
- dokonywanie płatności za gaz3. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) pobierania gazu zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy; 

                                                 
1 Ustęp zostanie wykreślony w przypadku gdy wybrany wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej  
2 Ustęp zostanie wykreślony z umowy w przypadku, gdy wybrany wykonawca jest jednocześnie właścicielem sieci 
dystrybucyjnej 
3 Podpunkt zostanie wykreślony z umowy w przypadku, gdy wybrany wykonawca nie zobowiązał się do udostepnienia 
internetowego serwisu obsługi klienta 



b) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz 
plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności 
plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo-rozliczeniowym; 

c) terminowego regulowania należności za gaz oraz innych należności związanych ze 
sprzedażą i dystrybucją tego gazu; 

d) przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy. 
7. Strony zobowiązują się do: 

a) niezwłocznego wzajemnego informowania się  o zauważonych wadach lub usterkach w 
układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na 
rozliczenia za dostarczony gaz; 

b) zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących  
podstawę do rozliczeń za dostarczony gaz oraz kontroli prawidłowości wskazań 
układów  pomiarowych. 

§3 
Standardy jakościowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego oraz z rozporządzeniami do 
w/w ustawy. 

2. Wykonawca nie gwarantuje ciągłości sprzedaży paliwa gazowego oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za niedostarczenie paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego w 
przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz innych przypadków siły wyższej, a także 
awarii w systemie oraz awarii sieciowych. 

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi 
określonych obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego, Wykonawca 
zobowiązany jest do udzielenia bonifikat w wysokościach określonych Prawem 
energetycznym oraz zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do w/w ustawy. 

4. Wykonawca uwzględni należne bonifikaty w fakturze wystawionej za okres 
rozliczeniowy, którego dotyczy bonifikata, a jeśli nie jest to możliwe z przyczyn, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, najpóźniej w fakturze za następny okres 
rozliczeniowy,  przypadający  bezpośrednio  po  okresie  rozliczeniowym,  którego dotyczy 
bonifikata. 

§4 
Ceny i stawki opłat 

Ceny jednostkowe dotyczące sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego określone w załączniku nr 
3 do Umowy są ustalone na cały okres ważności Umowy, począwszy od dnia skutecznego 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych dla poszczególnych punktów 
poboru do dnia 31.10.2024 r., i nie będą podlegały zmianom (waloryzacji), z zastrzeżeniami 
§10 Umowy. 

§5 
Wartość umowy 

1. Maksymalna wartość Umowy nie przekroczy kwoty ……………….. złotych netto 
(słownie: ..................), tj. …………………………………..złotych brutto (słownie: 
………………………….). 

 



2. Łączna ilość paliwa gazowego dostarczonego w okresie realizacji Umowy do punktów 
poboru wskazanych w załączniku nr 1 do umowy prognozuje się na poziomie 
………………………. kWh4. 

3. Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu ziemnego ma jedynie charakter 
orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w 
podanej ilości. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówienia, jednak nie mniej 
niż do wartości 30% zapotrzebowania określonego w Umowie.  

5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez 
Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego, z zastrzeżeniem minimum 
określonego w ust. 4 powyżej. 

§6 
Rozliczenia 

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy obliczane będzie indywidualnie dla 
każdego punktu poboru wymienionego w załączniku nr 1 do Umowy jako iloczyn ilości 
faktycznie zużytego gazu, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i cen jednostkowych netto za 
sprzedaż gazu oraz cen jednostkowych netto za dystrybucję  gazu określonych w 
załączniku nr 1 do Umowy (dla konkretnego punktu poboru) za 1 kWh w całym okresie 
obowiązywania Umowy. Wynagrodzenie zostanie powiększone o VAT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać odrębne faktury za dostawę i dystrybucję gazu 
ziemnego dla każdego z punktów poboru (Płatnika) i dostarczać faktury do siedzib tych 
placówek niezwłocznie po ich wystawieniu. 

3. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży i dystrybucji gazu 
ziemnego odbywać się będzie  na  podstawie  faktur  wystawianych  w  okresach  
dwumiesięcznych, z zastrzeżeniem że: 
1) W przypadku grupy taryfowej W-5.1 będą wystawiane faktury wstępne na podstawie 

prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz faktury rozliczeniowe za pobrane 
paliwo gazowe wystawiane na koniec okresu rozliczeniowego OSD, których kwota 
zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur wstępnych; 

2) w przypadku grupy taryfowej W-1.1 i W-2.1 będą wystawiane faktury prognozowane na 
podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz faktury rozliczeniowe za 
pobrane paliwo gazowe wystawiane na koniec okresu rozliczeniowego OSD, których 
kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur prognozowanych; 

3) w przypadku grupy taryfowej W-3.6 okres rozliczeniowy będzie zgodny z okresem 
rozliczeniowym OSD, a faktury będą wystawiane w oparciu o odczyty dokonywane 
przez OSD. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej  faktury 
Płatnik złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja 
winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie 14 dni. Reklamacja nie zwalnia 
Płatnika z obowiązku zapłaty należności za dostarczony gaz. 

                                                 
4 Szacowane zużycie gazu zostanie wskazane odpowiednio dla tej części zamówienia dla której zawierana jest 
umowa.  



5. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo- 
rozliczeniowego punktu poboru Płatnika, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie 
należności  za pobrany gaz, Wykonawca dokonuje korekty uprzednio  wystawionych faktur 
Płatnika według poniższych zasad: 
1) korekta faktur w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 5 

obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone 
nieprawidłowości lub błędy; 

2) podstawą rozliczenia przy korekcie faktur, o których mowa w ust. 5 pkt 1) jest wielkość  
błędu wskazań układu    pomiarowo-rozliczeniowego,     zgodnie     ze 
skorygowanymi danymi; 

3) nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności 
ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba ze dany Płatnik zażąda jej 
zwrotu; 

4) niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń płatna będzie zgodnie z terminem wskazanym 
na fakturze korygującej. 

§7 
Płatności 

1. Należności  za  faktury  wystawione  przez  Wykonawcę,  o  których  mowa  w  §6 zostaną 
uregulowane przelewem, odpowiednio z rachunków bankowych poszczególnych 
Płatników, wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy, na rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
Płatnikowi.  

2. Faktury należy wystawić na niżej wymienione dane:  
1) Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa NIP: 

5252248481, REGON: 015259640) 
2) Odbiorca (Płatnik): Poszczególne placówki oświatowe Dzielnicy Wilanów m.st. 

Warszawy wymienione w załączniku nr 1 do Umowy. 
3. Za dzień spełnienia świadczenia (zapłaty) uznaje się datę obciążenia rachunku Płatnika. 
4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury Wykonawca obciąży Płatnika 

widniejącego na fakturze odsetkami ustawowymi. 
5. Gdy termin płatności przypadnie w dniu świątecznym lub wolnym od pracy dla Płatnika 

zaplata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tej dacie. 
W przypadku zmiany danych rachunków bankowych lub danych adresowych Strony 
zobowiązują się  wzajemnie powiadamiać pod rygorem poniesienia kosztów związanych z 
mylnymi operacjami bankowymi. 

6. Ostatnia faktura, obejmująca zapłatę za gaz zużyty w październiku 2024 r. zostanie 
dostarczona do Płatnika najpóźniej do końca listopada 2024 r.  

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej. 
8. Płatnik  oświadcza, iż dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności.  
§8 

Okres obowiązywania umowy 
1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego nastąpi planowo dla 

obiektów wymienionych załączniku nr 1 do Umowy od 01.11.2021 r,  jednak  nie 



wcześniej,  niż po  zakończeniu  procedury  wyboru  i  zgłoszenia  Umowy z wybranym 
Wykonawcą i zakończeniu obowiązywania obecnych umów zakupu gazu ziemnego oraz 
po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD. W przypadku opóźnienia 
procedury zgłoszenia umowy z Wykonawcą do OSD, termin rozpoczęcia realizacji 
zamówienia może zostać odpowiednio przesunięty. 

2. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony do 31.10.2024 r. lub do wyczerpania 
maksymalnej wartości Umowy określonej w §5 ust. 1 Umowy, w zależności od tego, które 
zdarzenie nastąpi wcześniej. 

§9 
Rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

1. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w 
przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza 
warunki Umowy. 

2. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia odpowiadającemu jednemu okresowi rozliczeniowemu, w przypadku 
wcześniejszego wykorzystania środków, które Zamawiający przeznaczył na realizację 
przedmiotu umowy. 

4. W przypadku utraty przez którąkolwiek z placówek wymienionych w załączniku nr 1 do 
Umowy, tytułu prawnego do użytkowania danego punktu poboru, Zamawiający ma prawo 
do rozwiązana umowy ze skutkiem natychmiastowym, w części dotyczącej danego punktu 
poboru. 

5. Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
w przypadku zaistnienia chociaż jednej z poniższych przesłanek: 
1) gdy Wykonawca utraci koncesję lub rozwiąże umowę dystrybucyjną, w wyniku czego 

nastąpi utrata możliwości dostarczania paliwa gazowego do Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o powyższych 
okolicznościach Zamawiającego. 

2) gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 
3) gdy zostanie podjęte postanowienie o otwarciu likwidacji Wykonawcy z wyjątkiem 

likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie  Umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, Zamawiający   może  odstąpić  od  Umowy   w  terminie  30  dni  od   powzięcia  
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

7. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony 
wszelkich zobowiązań z niej wynikających. 

8. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% rocznego 
wynagrodzenia brutto obliczonego zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy. 

9. Każdorazowe obciążenie karą umowną nastąpi na podstawie noty obciążeniowej. 
10. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 



11. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 
obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

§10 
Zmiany umowy i klauzule waloryzacyjne 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych; 

5) cen i stawek opłat wynikających ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. 

2. W wypadkach określonych w ust. 1 powyżej: 
1) Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki o 

której mowa w pkt 1) i 5) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 
niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług lub taryfy oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której 
zastosowanie znajduje zmiana stawki podatku od towarów i usług lub taryfy; 

2) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1)  wartość, o której mowa w § 5 ust. 1 
Umowy, nie zmieni się a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów; 

3) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki o której mowa 
w pkt 2) lub 3) lub 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki 
godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

4) W wypadku zmiany, o której mowa w pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 
minimalnej stawki godzinowej; 



5) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 
z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym zamówienie; 

3. Strony ustalają, że nie stanowi zmiany Umowy: 
1) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Płatnika; 
2) zmiana grupy taryfowej lub mocy umownej dla poszczególnych punktów poboru; 
3) zmiana adresu do korespondencji i danych kontaktowych; 
4) zmiana adresu danego Płatnika; 
5) zmniejszenie liczby punktów poboru może nastąpić w przypadku przekazania, 

sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku  zamknięcia  lub 
likwidacji obiektu; 

4. Zaistnienie okoliczności,  o   których   mowa  w  ust.  3  wymaga niezwłocznego, pisemnego 
zawiadomienia drugiej Strony. 

§ 11 
Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy 

Stosownie do postanowień przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych niniejszym składam oświadczenie o 
posiadaniu  przez Miasto Stołeczne Warszawa statusu dużego przedsiębiorcy. 
 

§ 12 
Informacje publiczne 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 
dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia i nazwiska ewentualnie 
imienia, nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności 
gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 
 

§ 13 
Ochrona danych osobowych 

Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 - dalej RODO) oraz 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych  osobowych  dla których Administratorem 
jest Dyrektor placówki a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów informatycznych 
placówki. Dyrektor oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, 
określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych osób, które Dostawca wskazał 
ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy. Klauzula informacyjna o sposobie 
przetwarzania danych i prawach osób, których dane dotyczą znajduje się na stronie danej 
placówki.   

§ 14 
Postanowienia końcowe 



1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z 
zastrzeżeniem §10 ust. 3 Umowy. 

2. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej Umowy Zamawiający (Odbiorca/płatnik) 
kierować będzie na adres Wykonawcy: .............................................. 

3. Osobą upoważnioną do kontaktów w imieniu Wykonawcy jest: , 
numer telefonu: ………………………… ., adres e-mail: …………………… 

4. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się Kodeks cywilny, Prawo 
energetyczne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustaw Prawo zamówień publicznych. 

5. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy, a postanowieniami 
Ogólnych Warunków Umowy Wykonawcy, rozstrzyga treść postanowień zapisanych w 
Umowie. 

6. Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, które  nie  zostaną 
rozstrzygnięte polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez sądy  powszechne 
właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

7. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron. 

 
Załączniki do Umowy: 

1. Opis przedmiotu zamówienia, 

2. Pełnomocnictwo,  

3. Kopia Oferty Wykonawcy, 

4. Ogólne Warunki Umowy Wykonawcy w zakresie niesprzecznym z Umową.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1 do PPU 
OPIS PRZDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca – sprzedaż i dystrybucję na 
potrzeby  n/w publicznych placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy: 

L.p. Obiekt Nr i adres punktu poboru Nr gazomierza Zapotrzebow. 
na moc 

godzinową 
(kWh/h) 

Grupa taryfowa Informacje o 
urządzeniach 

Nr obecnie 
obowiązującej umowy 

i nr klienta 

Szacunkowe zużycie 
gazu w okresie 36 

miesięcy 
(kWh/h) 

1.  
Zespół Szkolno 
Przedszkolny nr 3  

8018590365500019209642 
ul.Przyczółkowa  27, 

02-968 Warszawa 

07MG25N230257
851862310 

230  BW-5 1 sztuka, moc 230 kW 
ZS3/WI/32/2020 nr 

49737 
1 300 000  

2.  Zespół Szkół nr 79 
8018590365500019258046 

ul. Wiertnicza 26,  
02-952 Warszawa 

Metrix G652G65L 
nr  

000081 
307 

BW-5 oraz OSD 
W-5.1 Wa 

3 kotły Viessmann, moc 
170 kW 

10/2020/3382/UP nr 
51972 

2 047 902  

3.  
Szkoła 
Podstawowa nr 
300 

9803271859 
ul. Gubinowska 29/30 

02-956 Warszawa 

15M2G10L280007
65076 

110 
BW-3.6 oraz 

OSD W-3.6 Wa 

Kocioł warzelny, taboret 
gazowy i trzon 

kuchenny  

MGK/M/70011/2020, nr 
9803271000 

60 000  

4.  
Szkoła 
Podstawowa nr 
169 

8018590365500019259135 
ul. Uprawna 9/17 02-967 

Warszawa 
000061-2002 274 BW-5 

Piece gazowe, taborety 
gazowe, kuchnia, łączna 

moc  378 kW 

010/2020/3639/UP z 
dnia 08.10.2020  

nr 10028463 
1 127 000  

5.  Przedszkole nr 440 
8018590365500019598425 

ul. Latoszki 24, 
02-998 Warszawa 

02181062 150 
BW-5 oraz OSD 

W-5.1 Wa 

Kotły cieczowe (300 
kW) stały zbiornik 

ciśnieniowy  

P440/WI/13/2020 nr 
1461946 

360 000 

6.  Przedszkole nr 424 
8018590365500019493027 

ul. Flatta 7, 
09-972 Warszawa 

EN-1359/A1 2006 
05911329 

90,2 
BW-5 oraz OSD 

W-5.1 Wa 

Kocioł gazowy Ultra 
Gas 600D Hoval, moc 

500 kW 

010/2020/2976/UP nr 
243342 

2 370 000 

7.  Przedszkole nr 416  
8018590365500019255830 

ul. Syta 123, 
02-987 Warszawa 

2009   5349306 219 
BW-5 oraz OSD 

W-5.1 Wa 
Kocioł grzewczy 

BROTJE, moc 250 kW 
010/2020/3633/UP nr 

51740 
1 370 000 



 
 

1. Dostawa gazu odbywać się będzie przy ciśnieniu nie niższym niż zgodnie z wielkością 
określoną w warunkach przyłączenia do sieci gazowej instalacji znajdującej się obiekcie 
odbiorcy.  

2. Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu ziemnego jest oszacowane na okres 
36 miesięcy. Prognozowane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny. 

3. Przewidywany termin rozpoczęcia kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego to 
01.11.2021 r, nie wcześniej jednak niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy paliw gazowych. 

4. Zamówienie obejmuje 7 części (7 odbiorców/punktów poboru), wyszczególnionych w 
powyższej tabeli. 

 


