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Załącznik nr 2 do ogłoszenia 
0800-OP.2300.2.41.2022 

  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie na sezon 2022/2023r umowy kompleksowej dostarczania na cele 

grzewcze paliwa gazowego do budynków Placówek Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

w Hrubieszowie przy ulicy Kolejowej 8 oraz Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Jana Pawła II 6.. 
 

Szczegółowy zakres wymagań: 
Dostawa kompleksowa będzie wykonywana na podstawie umowy (zawierającej postanowienia umowy 
sprzedaży i umowy dystrybucji) na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385)  i przepisów wykonawczych do ustawy oraz zgodnie z Taryfą na 
świadczenie przez OSD usług dystrybucji. Usługa dystrybucji Paliwa gazowego jest wykonywana przez 
Operatora na podstawie umowy o świadczenie usługi dystrybucji, zawartej przez Sprzedawcę z Operatorem 
wskazanym w umowie kompleksowej. 
 
Za prawidłowe ustalenie niezbędnych danych przedmiotu zamówienia oraz określenie i wycenę kompletnego 
zakresu dostaw odpowiada wyłącznie Wykonawca. Zamawiający zaznacza, iż podstawą do określenia  
i obliczenia całkowitej ceny oferty są zapisy umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 

Zamawiający zaznacza, że w przypadku nie ujęcia w wycenie pozycji koniecznych do wykonania z punktu 
widzenia kompletności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Oferta musi zawierać koszty 
wszystkich prac związanych z przedmiotem zamówienia.  
 

Cena przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie będzie zawierała w sobie wszystkie koszty Wykonawcy  
w szczególności opłaty celne, podatki, ewentualne koszty dojazdu do lokalizacji Zamawiającego, niezbędnych 
materiałów, ubezpieczenia oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji całości przedmiotu 
zamówienia. 
 
Przewidywany zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje: 
- sprzedaż gazu ziemnego oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji będzie odbywać się na warunkach 

określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 
przepisami Kodeksu Cywilnego, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie ze złożoną ofertą oraz Taryfą Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu dla 
odpowiedniej grupy taryfowej 

oraz 
- przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego procedury zawarcia umowy dystrybucji, tj. do złożenia  

w imieniu Zamawiającego u Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wniosków w sprawie zawarcia 
stosownej umowy. Wnioski powinny być złożone w terminie umożliwiającym dokonanie skutecznego 
zawarcia umowy z Operatorem Systemów Dystrybucyjnych (OSD) przed terminem rozpoczęcia dostawy 
gazu do wymienionych obiektów. 

 
W przedmiocie zamówienia:  

- przewidywany roczny pobór paliwa gazowego wg. warunków przyłączenia do sieci gazowej 
Zamawiający szacuje:  

‐ Placówka Terenowa w Hrubieszowie,   
ul. Kolejowa 8, 22-500 Hrubieszów -  w wysokości 82 781 [kWh/rok]; 

‐ Placówka Terenowa w Tomaszowie Lubelskim 
ul Jana Pawła II 6, 22-600 Tomaszów Lubelski -  w wysokości 64.865 [kWh/rok]; 

dla 
- rodzaj paliwa wg. PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E, 

- moc przyłączeniowa: 6 [m3/h] do kotła grzewczego o mocy: 59 [kW]. 
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Podane powyżej przyjęte zużycie paliwa gazowego ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko  
do obliczenia ceny oferty i porównania ofert. W żadnym wypadku nie stanowi ono dla Zamawiającego 
zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości.  
Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu odbywać się będzie według cen i stawek opłat  
w złożonej ofercie oraz na podstawie faktycznych wskazań układu pomiarowego. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmniejszenia/zwiększenia wskazanych powyżej ilości paliwa gazowego. Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania lub zwiększenia przez Zamawiającego 
przewidywanej ilości gazu. 
 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Paliwo gazowe - gaz ziemny wysokometanowy E przy ciśnieniu  
nie niższym niż 1,8 kPa, do instalacji znajdującej się w obiekcie Zamawiającego oraz przenosić na Odbiorcę 
własność dostarczonego mu paliwa gazowego. 
Zamawiający wymaga, aby rozliczenie ilości dystrybucji paliwa gazowego do jego obiektu odbywało się  
na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
Rozliczenia będą odbywały się zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD jednorazowo  
po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego na podstawie faktycznego zużycia paliwa gazowego (bez faktur 
wstępnych), wg cen określonych w ofercie. 
 
Zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego: 
Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim treści zawartej Umowy kompleksowej 
bez zgody drugiej Strony. Treść umowy może być ujawniona osobom trzecim w zakresie wymaganym 
przepisami prawa lub w trakcie postępowania sądowego, mediacyjnego, arbitrażowego lub administracyjnego  
z udziałem danej Strony, jak również profesjonalnym doradcom danej Strony po uprzednim zobowiązaniu ich 
do nie ujawniania treści Umowy kompleksowej. 
Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron,  
za wypowiedzeniem przez pisemne oświadczenie złożone przez stronę umowy, ze skutkiem na koniec miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie wypowiedzenia umowy.  
 
Zamawiający wymaga, aby ewentualna zmiana sprzedawcy przebiegła dla Zamawiającego bez zakłóceń  
w dostawie paliwa gazowego obejmującej sprzedaż i dystrybucję, dlatego Wykonawca zobowiązany jest  
do dopełnienia w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa 
gazowego, na podstawie ewentualnego odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. 
 
Należności wynikające z faktur VAT wystawionych w formie papierowej płatne będą w terminie 14 dni.  
od daty prawidłowo doręczonej faktury Zamawiającemu.  Za przekroczenie terminów płatności określonych  
w fakturach, Dostawcy będzie przysługiwało prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej. Reklamacje 
nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczone paliwo gazowe. 
 
Ponadto Wykonawca powinien: 
- posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi oraz umowę z siecią dystrybucyjną o świadczenie 

usług dystrybucji, ważną w okresie dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego dla Zamawiającego.  
 
W sprawach nieuregulowanych Umową kompleksową mają zastosowanie w szczególności następujące akty 
prawne: 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ), wraz z przepisami 
wykonawczymi, 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1360). 
 
Zamawiający, informuje iż jako organ administracji publicznej jest objęty zwolnieniem z podatku akcyzowego 
przy zakupie gazu przeznaczonego do celów opałowych, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku  
o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm. ). 
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Wymagania końcowe: 
- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganymi warunkami i  terminami realizacji; 
 
Warunki konieczne:  
Aktualne koncesje lub umowy: 

- na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu  ziemnego wydana 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

 

- na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci 
dystrybucyjnej 

          lub  
- oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)  

na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce 
dostarczania gazu ziemnego, zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia –  
w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej 

 

Termin realizacji :  1 października 2022 r. - 30 września 2023 roku 
 


