Załącznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Nazwa zadania:
Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby
jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów w okresie od 1 stycznia 2022 r.
godz. 06:00 do 01.01..2023 r. godz. 06:00.
II.

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):

CPV: 09123000-7 gaz ziemny
CPV: 65200000-5 przesył gazu i podobne usługi
III.

Opis:

Część opisowa przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego
dystrybucji na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław i innych podmiotów w
okresie od 1 stycznia 2022 r. godz. 6:00 do 1 stycznia 2023 r. godz. 6:00.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w niżej wymienionych regulacjach
prawnych: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716,
868, 1093.) zwana dalej „ustawą Prawo energetyczne" oraz Obwieszczenia Ministra Energii z dnia
16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1158) oraz Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722,
1747, 2320, 2419, z 2021 r. poz. 72, 255, 694, 802, 1093)
Zakup będzie odbywał się na podstawie umowy kompleksowej zawartej między Wykonawcą a:
Gminą Wrocław działającą w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej oraz osobami prawnymi, które przystąpiły do porozumienia (na podst. art.
16 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
Lista punktów poboru paliwa gazowego objętych zamówieniem znajduje się w załączniku nr 1
do istotnych postanowień umowy.
Podstawowe informacje:
Ilość układów
pomiarowych
rozliczających paliwo
gazowe

436

Grupa taryfowa wg OSD

Wg wykazu w załączniku do OPZ

Szacunkowe zużycie w
okresie obowiązywania 61 456,618
umowy [MWh]
Informacja o umowach Umowa kompleksowa
obecnie obowiązujących

Zamawiającego
Sposób wypowiedzenia
Zamawiający wypowiedział umowy ze skutkiem na 01.01.2022
umów zakupu paliwa
godz. 06:00.
gazowego
Informacja o zmianach
ceny w okresie trwania
umowy

Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto
podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących
przepisów prawa.

Informacja o stosowaniu
cen jednostkowych za
dystrybucję paliwa
gazowego

Ceny jednostkowe parametrów dystrybucyjnych zatwierdzone
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą wprowadzone z
dniem wdrożenia zmiany.
Zamawiający w przypadku zmiany taryfy OSD wymaga od
Wykonawców przesłania do Nabywców stosownej wiadomości
zawierającej nowe ceny i termin ich wdrożenia do rozliczeń.

Informacja o
przeznaczeniu paliwa
gazowego

Urządzenia wykorzystujące paliwo gazowe Zamawiający wskazał w
wykazie punktów poboru gazu stanowiącym załącznik do SWZ

Informacja o
udostępnieniu danych o
punktach poboru paliwa
gazowego

Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w
procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel

Informacja o udziałach
Zamawiającego w akcjach Zamawiający i Odbiorcy nie podpisywali aneksów dotyczących
promocyjnych lub
programów lojalnościowych i promocyjnych.
lojalnościowych
Informacja o sposobie
zawarcia umowy

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w drodze wymiany
korespondencji pocztą tradycyjną lub kurierską.

Okres trwania umowy

Od 01.01.2022 godz. 06:00 do 01.01.2023 godz. 06:00 za wyjątkiem
punktów poboru gazu zarządzanych przez:
1. Zarząd Zasobu Komunalnego ,ul. Czekoladowa 53,52-326
Wrocław , gdzie umowa wchodzi w życie od 01.04.2022
godz. 06:00
2. Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Inżynierska 54,53-230
Wrocław , gdzie umowa wchodzi w życie od 01.02.2022r.
godz. 06:00,

Sposób wypowiedzenia
umów zakupu paliwa
gazowego

Wykonawca na mocy udzielonego mu przez Zamawiającego
pełnomocnictwa ma obowiązek wypowiedzenia umów
kompleksowych w terminie umożliwiających rozpoczęci dostaw od
dnia wskazanego w umowie.

Wykaz Nabywców

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ilość umów, które
Wykonawca podpisze w
ramach tego
postępowania
Informacja o stosowaniu
cen jednostkowych za
dystrybucję paliwa
gazowego

Informacja o udzieleniu
Wykonawcy
pełnomocnictwa
Informacja o sposobie
sporządzania faktur

Nabywca
Gmina Wrocław
Galeria Miejska
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
Ośrodek Działań Twórczych Światowid
Strefa Kultury Wrocław
Teatr Muzyczny CAPITOL
Wrocławski Klub Formaty
Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda
Wiercińskiego
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Wrocław Sp. z o.o.
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Nr NIP
8971383551
8961004173
8942562883
8961162305
8992736581
8960005621
8961004210
8960005710
8942460800
8951633275
8982123598

12 Centrum Kultury Zamek

8942302509

13 Gmina Wrocław ( Wydział Obsługi Urzędu)
Gmina Wrocław (Reprezentowana przez
14 Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.)

8971383551
8971383551

14
Ceny jednostkowe parametrów dystrybucyjnych zatwierdzone
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą wprowadzone z
dniem wdrożenia zmiany.
Zamawiający w świetle obowiązującego prawa zdaje sobie sprawę z
braku możliwości zakwestionowania postanowień Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki w zakresie cen dystrybucji gazu, jednak
podstawą dla wystawianych przez Wykonawcę faktur stanowią
postanowienia umowy kompleksowej, w której nie ma odwołania do
innych dokumentów. Zamawiający w przypadku zmiany taryfy OSD
wymaga pisemnej informacji od Wykonawcy o zmianie cen
zawartych w zmienionej taryfie.

Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy
Faktury powinny zawierać dane identyfikujące punkt poboru gazu,
w tym: nazwa i lokalizacja punktu poboru gazu (ppg), numer ppg wg
OSD, okres rozliczenia, stan początkowy i stan końcowy układu
pomiarowo-rozliczeniowego i wynikająca z tej informacji wielkość
zużycia.
Zamawiający dla żadnej z grup taryfowych nie dopuszcza
rozliczenia na podstawie danych wstępnych lub szacunkowych.

Podstawą wystawionej faktury jest rzeczywista wielkość zużytego
paliwa gazowego liczona w kWh
Informacja o sposobie
zawarcia umowy

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w drodze wymiany
korespondencji pocztą tradycyjną lub kurierską.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania jednakowej ceny dla wszystkich
punktów poboru paliwa gazowego.
2. Sprzedaż paliwa gazowego odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z
obowiązującym rozporządzeniami do ww. ustawy, przepisami kodeksu cywilnego,
zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami SWZ oraz zgodnie z cenami
paliwa gazowego i cenami parametrów dystrybucyjnych przedstawionych w ofercie
przetargowej wskazanych na podstawie aktualnej Taryfy dystrybucji paliwa gazowego
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zatwierdzonej przez Prezesa URE.
3. Sprzedaż paliwa gazowego i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego odbywać
się będzie w ramach umowy kompleksowej na warunkach określonych przepisami
ustawy Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami
wykonawczymi.
4. Sprzedaż i dystrybucja paliwa gazowego odbywać się będzie w zgodzie z parametrami
jakościowymi paliwa gazowego oraz wskaźnikami jakości i niezawodności dostaw
paliwa gazowego określonymi w zatwierdzonej przez Prezesa URE Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
5. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe dokonywać się będą na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg ceny zawartej
w ofercie.
6. Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego dokonywać się będą na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg cen
zawartych w aktualnej Taryfie dystrybucyjnej Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
7. Wykonawca wystawi dla każdego punktu poboru jedną fakturę zawierającą rozliczenia
za dystrybucję i dostawę paliwa gazowego.
8. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń na podstawie szacunkowego zużycia paliwa
gazowego ani faktur wstępnych. Wykonawca dla wszystkich grup taryfowych wystawi
faktury za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego.
9. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych
postanowieniach umowy. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu
Wykonawcy pełnomocnictwa, na które składa się obowiązek:
1) powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu
umowy sprzedaży paliwa gazowego oraz o planowanym terminie rozpoczęcia
sprzedaży paliwa gazowego,
2) złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy
sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji (umowy
kompleksowej),
3) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży paliwa gazowego - zawarcie umowy o
świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego, w tym upoważnienie wskazanego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Mocodawcy umowy rezerwowej
sprzedaży paliwa gazowego na warunkach określonych we wzorze umowy o
świadczenie usług dystrybucji zamieszczonym na stronie internetowej

4)

wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego na wypadek zaprzestania
dostarczania tego paliwa przez sprzedawcę wybranego przez Mocodawcę (przy
czym poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji rozumieć
należy także złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o
świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego) na warunkach wynikających z:
a) wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczonego na stronie
internetowej wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
b) obowiązującej taryfy wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego
oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora
Systemu Dystrybucyjnego,
c) dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług
dystrybucji, w zakresie warunków technicznych świadczenia usług
dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego - o ile postanowienia
dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług
dystrybucji w tym zakresie nie są sprzeczne z postanowienia taryfy
Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz wzorem umowy, o którym mowa
w pkt. 1 powyżej, z możliwością zmiany grupy taryfowej lub mocy
umownej. Wskazany Operator Systemu Dystrybucyjnego będzie wówczas
upoważniony do udzielania dalszego upoważnienia w tym zakresie swoim
pracownikom i innym osobom, które łączy z nim stosunek prawny.
uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o
numerze, dacie zawarcia, terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia
dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia
usług dystrybucji.

10. W toku realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub
zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 50%,
względem zużycia paliwa gazowego podanej poniżej. Zaistnienie okoliczności, o której
mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia
należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości
paliwa gazowego nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony
Wykonawcy. Zakres i zasady dokonania zmian:
a.
zmniejszenie ilości paliwa gazowego wynikające ze zużycia paliwa gazowego
wg bieżących odczytów z gazomierza, które będzie różne od ilości paliwa
gazowego wskazanego poniżej odbywa się automatycznie, na podstawie
bieżącego zużycia paliwa gazowego na wystawianych fakturach,
b.
zwiększenie ilości paliwa gazowego wynikające ze zużycia paliwa gazowego
wg bieżących odczytów z licznika, które będzie różne od ilości paliwa
gazowego wskazanego poniżej odbywa się automatycznie, na podstawie
bieżącego zużycia paliwa gazowego na wystawianych fakturach,
c.
zwiększenie/zmniejszenie (dodanie/odjęcie) ilości PPG – wymaga złożenia
przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli. Zmiana ilości PPG
wynikać może w szczególności z likwidacji PPG, powstania/nabycia nowego
PPG, zmiany właściwości technicznych PPG, zmiany stanu prawnego lub
technicznego PPG, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w
szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem,
przy którym znajduje się dane PPG, zaistnienia przeszkód prawnych i
formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany
sprzedawcy lub włączenia bądź wyłączenia punktu poboru gazu przez
Zamawiającego.

11.
12.

13.
14.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający założył zużycie paliwa gazowego wg
rzeczywistego zużycia w okresie rozliczeniowym dotyczącym roku 2020.
Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup
taryfowych, mocy umownej dla poszczególnych PPG o uprzednim uzgodnieniu
warunków technicznych dokonania tych zmian z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD. Zmiany w Umowie następować będą na
pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dokonania
zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach
określonych w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedniego dla
Zamawiającego i będą dotyczyły, w szczególności zapewnienia danemu obiektowi
poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obniżenie
kosztów na usłudze dystrybucji.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z
udziałem podwykonawców.
W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia
paliwa gazowego objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający
przedstawił przewidywalną ilość zużycia paliwa gazowego. Zamawiający
przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia paliwa gazowego może ulec zmianie, tj.
zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen
jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie paliwa gazowego nie
stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej
wysokości.

Wszystkie wymagania określone powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich
spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych skutkować będzie
odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1
pkt. 5 ustawy Pzp.

