
Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty 
w postępowaniu BO-A.2611.6.2017 

 
 
 
 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia „Dostawa w 2018 r. paliwa gazowego – gazu ziemnego do 
budynku położonego w Warszawie przy ul. Króla Jana Olbrachta 94B,  

będącego w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ” 
 

 
1. Przedmiot zamówienia obejmował będzie dostawę Paliwa gazowego - gazu ziemnego 

wysokometanowego grupy E do celów grzewczych do budynku położonego w Warszawie przy      
ul. Króla Jana Olbrachta 94B, będącego w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji                      
i Kartografii.  

2. Dostarczanie paliwa gazowego ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia 
umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa 
kompleksowa) i być wykonywana na warunkach, określonych przepisami ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.), Kodeksu 
cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie, zasad określonych                  
w koncesji, postanowień zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty, zgodnie z taryfą dla paliwa 
gazowego lokalnego OSD oraz stawkami zawartymi w formularzu cenowym. 

3. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. 

4. Paliwo gazowe ma być dostarczane do punktu poboru nr 7432821167, którym jest zespół 
urządzeń gazowych, służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością 
Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Zespół urządzeń gazowych składa się  
z:  gazomierza rotorowego Delta G16 (nr gazomierza: K 4543801.06/A), przelicznika objętości 
przepływu paliwa gazowego na warunki normalne MacBATe (nr przelicznika 
11PMACBAT14218E7021) z  modułem telemetrycznym. Paliwo gazowe zużywane będzie przez: 

a) gazowy kocioł co/cwu – szt. 2 o mocy cieplnej 160 kW każdy, 
b) gazowy kocioł co/techn – szt. 1 o mocy cieplnej 90,1 kW, 
c) gazowy kocioł co/techn – szt. 1 o mocy cieplnej 55,4 kW. 

5. Szacowana ilość Paliwa gazowego, która może być zakupiona w okresie od 1 stycznia 2018 do 
31 grudnia 2018 r wynosi łącznie 584030,7 kWh przy mocy umownej w wysokości 176 kWh/h:  

 
m-c ilość w m³ ilość w kWh 

1 9000 101277 

2 7200 81021,6 

3 5800 65267,4 

4 4500 50638,5 

5 2500 28132,5 

6 700 7877,1 

7 600 6751,8 

8 600 6751,8 

9 1500 16879,5 

10 5000 56265 

11 6500 73144,5 

12 8000 90024 
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6. Minimalny pobór Paliwa gazowego niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa osób  
i wykluczający uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych znajdujących 
się w budynku, o którym mowa w ust. 1 wynosi  44 kWh/h. 

7. Koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione 
poprzez wyszacowanie zużycia paliwa gazowego w ilości 584030,7 kWh w okresie od 1 stycznia 
2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w ww. okresie 
składają się: opłata za gaz, oplata abonamentowa, oplata dystrybucyjna stała i oplata 
dystrybucyjna zmienna. Zamawiający zakwalifikowany jest przez właściwego dla niego operatora 
systemu dystrybucyjnego (OSD) do grupy taryfowej W-5.1 . 

8. W celu porównania składanych ofert, Zamawiający posługiwać się będzie szacunkową ilością  
zamawianego gazu w ilości 584030,7  kWh, która ma jedynie charakter orientacyjny i w żadnym 
wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości.                   
W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie 
pobrania przez Zamawiającego przewidywanej maksymalnej ilości gazu. 

9. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi 
kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie pobraną ilość gazu wg cen 
określonych w złożonej ofercie Wykonawcy.  

10. Zamawiający jest zwolniony od podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 43, z późn. zm.).  

11. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego,  w  tym  w  
szczególności:  wypowiedzenia  dotychczasowej  umowy  kompleksowej, zgłoszenia do OSD 
nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie 
stosownych  pełnomocnictw  udzielonych  przez  Zamawiającego  wraz  z  zawarciem  umowy 
sprzedaży paliwa gazowego. 

12. Zamawiający informuje, że dotychczasowym dostawcą paliwa gazowego do budynku wskazanego 
w ust. 1 jest Unimot S.A. z siedzibą przy ul. Świerklańskiej 2A, 47-120 Zawadzkie, który realizuje 
dostawy na podstawie umowy kompleksowej na dostawę i dystrybucję gazu zawartą na czas 
określony do dnia 31 grudnia 2017 r.  

13. Stawki opłat dystrybucyjnych muszą być zgodne z aktualną taryfą lokalnego OSD i w trakcie 
realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie  taryfa  lokalnego  OSD.  Na  
potrzeby  przeprowadzenia  niniejszego  postępowania  i porównania ofert Wykonawcy  
w kalkulacji oferty przyjmą wskazane wartości stawek dla całego okresu realizacji zamówienia. 

14. Dostawca gazu zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego 
postępowania, posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 
(OSD) właściwym dla obiektu Zamawiającego. 

15. Wykonawca zwolni Zamawiającego ze wszelkich kosztów i obowiązków związanych z nie 
zbilansowaniami handlowymi na Rynku Bilansującym. 

 

 

 

 

 

 

 


