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Załącznik nr 1 do SIWZ 

DZP-282-4/20 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E              

w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne, obejmująca sprzedaż                           

i dystrybucję gazu o prognozowanym wolumenie łącznie na wszystkich 3 punktach poboru około 1 270 

692 kWh /rok. 

2. Dostawy odbywać się będą w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. z zastrzeżeniem, że:  

1) warunkiem rozpoczęcia dostaw jest rozwiązanie dotychczasowych umów na kompleksową dostawę 

gazu ziemnego oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany Sprzedawcy. Szczegółowe dane 

dotyczące dostaw do poszczególnych punktów odbioru zawarte zostały w załączniku                                     

do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

2) dostawy odbywać się będą do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć                                 

na sfinansowanie zamówienia, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2021 r.  

3.    Podana w pkt 1 ilość jest wielkością prognozowaną, oraz służy wyłącznie do porównania ofert i wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

4. Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania Umowy paliwo gazowe w ilości odpowiadającej 

rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od prognozy jej zużycia. 

5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego 

prognozowanej ilości paliwa gazowego. 

6. Ewentualna zmiana prognozowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami                               

dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużyte paliwo wg cen jednostkowych określonych                 

w formularzu cenowym oraz rozliczeniem za usługi dystrybucji pobranego paliwa gazowego wg 

obowiązującej w danym okresie Taryfy OSD do sieci którego Zamawiający jest przyłączony. 

7. Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywać na warunkach określonych w obowiązujących przepisach 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych, w szczególności: rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, rozporządzenia Ministra Gospodarki                      

z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w 

obrocie paliwami gazowymi, jak również przepisami Kodeksu cywilnego, postanowieniami Umowy oraz 

stawkami zawartymi w formularzu cenowym dla danego punktu poboru.  

8. Dostawy gazu odbywać się będą za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu 

Dystrybucji. 

9. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu (miejsc odbioru gazu) 

opisanych w załączniku do niniejszego opisu. 

10. Wszystkie techniczne warunki dostarczania paliwa gazowego dla danego punktu zdawczo-odbiorczego są 
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zgodne z postanowieniami IRiESP i/lub IRiESD odpowiedniego Operatora i przez niego określone. 

11. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia w szczególności:  adresy punktów poboru, grupy 

taryfowe, moc umowna i prognozowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe dla poszczególnych 

punktów poboru, zawarte  są  załączniku do niniejszego opisu. 

12. Paliwo gazowe będące przedmiotem zamówienia jest przeznaczone do celów opałowych zgodnie z 

ustawą z dnia 6 grudnia 2007 r. o podatku akcyzowym.  W przypadku zmiany sposobu wykorzystania 

paliwa gazowego będącego przedmiotem zmówienia, Zamawiający pisemnie poinformuje o tym fakcie 

Wykonawcę. 

 

Załącznik: 

1. Szczegółowe dane do SOPZ 

 

 

 


