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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usług 
dystrybucji – gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od dnia 01.01.2022r. 
do 31.12.2022r., o łącznym prognozowanym wolumenie 12 090 000 kWh do instalacji 
znajdującej się w Obiekcie Odbiorcy na adres; Góra Kalwaria, ul. Skierniewicka nr 6 oraz 
przenosić na odbiorcę własność dostarczonego mu Paliwa gazowego.  

                Postępowanie dotyczy 2 punktów poboru zlokalizowanych w;  
1. SUW Kalwaryjska  - Kalwaryjska 2 – PL 7875715274 
2. Kotłownia Miejska Skierniewicka 6 - PL 0031925830 

W celu ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh przyjęto współczynnik konwersji 
11,246 dla szacowanej ilości  1 108 000 m3. 

2. Wskazanie powyżej  prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może 
odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości gazu. Zmniejszenie lub 
zwiększenie ilości gazu nie pociąga dla Zamawiającego [odbiory gazu] żadnych 
konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz 
usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą TARYFĄ  OPERATORA. 

 
 
STANDARDY JAKOŚCIOWE 
 

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za pośrednictwem 
sieci dystrybucyjnej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach 
jakościowych wraz z usługą przesyłu . Obecnie usługa dystrybucji świadczona jest przez  
OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO – Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-537, ul. Krucza nr 6/14 , KRS;0000147419, 
NIP;5272326936, REGON;017195708. 

2. Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej będą 
wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami Taryfy 
OSD. 

3. Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy Prawo energetyczne, akty 
wykonawcze w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010r. w 
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010r. 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego oraz 
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 września 2018r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego oraz Polskie Normy 

 

POZOSTAŁE WYMAGANIA  

1. Dostawy gazu ziemnego realizowane będą w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 

2. Kod CPV; 

 09123000-7 – gaz ziemny 

 65210000-8 – przesył gazu 

 65200000-5– przesył gazu i podobne usługi  

3. Okresy rozliczeniowe wynikają z Taryfy na świadczenie usług dystrybucji, z zastrzeżeniem 

zapisów zawartych w Istotnych postanowieniach umowy [załącznik nr 3 do SWZ]. 

4. Paliwo gazowe dostarczane będzie do  instalacji znajdującej się w Obiekcie Odbiorcy na 

adres; Góra Kalwaria, ul. Skierniewicka nr 6 i SUW Kalwaryjska  - Kalwaryjska 2. 
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5. Szczegóły dotyczące grupy taryfowej, szacowanego rocznego zużycia gazu z podziałem na 

miesiące kalendarzowe, mocy umownej w odniesieniu do punktu odbioru opisane w 

załączniku nr 1b do SWZ ;  

 Zapotrzebowanie na paliwo gazowe w wys. 12 GWh (1 100 000 m3) dotyczy punktu poboru 

PL 0031925830 – Kotłownia Miejska ul. Skierniewicka 6.  

 Dla SUW Kalwaryjska  - Kalwaryjska 2  nr PL 7875715274 przy ul. Kalwaryjskiej 2 zgodnie 

z Umową Kompleksową Dostarczania Paliwa Gazowego z dnia 01.02.2021 

zapotrzebowanie na paliwo gazowe wynosi 13 500 – 90 000 kWh ( 1201 - 8000 m³)/rok . 

 Nr punktu poboru gazu dla lokalizacji Kotłownia Miejska Skierniewicka 6 to - PL 

0031925830 z mocą w wys. 6594 kWh/h. 

 Punkt poboru gazu zlokalizowany w  SUW Kalwaryjska  - Kalwaryjska 2 jest nową 

inwestycją zgodnie z Umową Kompleksową Dostarczania Paliwa Gazowego z dnia 

01.02.2021 moc umowna wynosi do 110 kWh/h. 

6. Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do; 

a) zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego/ych (odbiorcy) umów kompleksowych 

właściwemu OSD w celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

b) reprezentowania Zamawiającego/ych (odbiorcy) przed OSD w procesie zmiany 

sprzedawcy. 

7. Zamawiający wraz z zawarciem umowy udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do złożenia 

wymaganego przez OSD oświadczenia w sprawie całkowitego/częściowego rozwiązania 

obecnie obowiązującej/ych umowy/ów. 

8. Obecnie dostawy paliwa gazowego realizowane są przez Polskie Górnictwo  Naftowe i 

Gazownictwa SA z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 146B, 02-305 Warszawa, 

KRS;0000059492, NIP;5250008028, REGON;012216736-00525. 

9. Warunkiem rozpoczęcia dostaw we wskazanych terminach jest skuteczne wygaśnięcie 

obowiązujących umów oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 

10. Oświadczenia w sprawie przeznaczenia zakupionego gazu, dla potrzeb podatku akcyzowego, 

zostaną przekazane Wykonawcy przy podpisywaniu umowy. 

11. obowiązywania umowy ; 

   Szacowany pobór paliwa gazowego w 
okresie trwania umowy 

 
Lp. 

 
Zamawiający 

Ilość 
punktów 
poboru 

 
m3 

 

 
kWh 

1.  
Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.  

w Górze Kalwarii, 
ul . Św. Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria 

 

w tym; 

 
2 

 
1 008 000 

 
12 090 000 

 
1.1 

 
Punkt Odbioru nr 1 – Kotłownia Miejska Góra 
Kalwaria ul. Skierniewicka 6 
 

 
1 

1 100 000 12 000 000 

 
1.2 

 
Punkt Odbioru nr 2 – Stacja Uzdatniania Wody 
Góra Kalwaria ul Kalwaryjska 2 

 

 
1 

8 000 90 000 

 

 


