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ZAMAWIAJĄCY 
 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Konopiska  

NIP:  5732792374 

Miejscowość: 42-274 Konopiska 

Adres:  ul. Lipowa 5 

Adres strony internetowej 

prowadzonego postępowania 

(Platformy): 

https://miniportal.uzp.gov.pl/  

oraz na stronie internetowej Zamawiającego:    

www.bip.konopiska.akcessnet.net -  zakładka 

„Zamówienia publiczne' „Ogłoszenia przetargów" 

Telefon: + 48 34 328-20-57 

 
Zamawiający działa w imieniu własnym oraz jednostek organizacyjnych: 

Odbiorca Kod Poczta Miejscowość Ulica 

Nr 

posesji 

Gmina Konopiska 42-274 Konopiska Konopiska Lipowa 5 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. 

Kopernika 42-274 Konopiska Hutki   161 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. 

Kopernika 42-274 Konopiska Rększowice   78 

Szkoła Podstawowa im. Henryka 

Sienkiewicza w Konopiskach 42-274 Konopiska Konopiska Sportowa 7 

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji 42-274 Konopiska Konopiska Sportowa 60 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana 

Kochanowskiego 42-274 Konopiska Aleksandria Gościnna 130 

 

Nazwa zamówienia: 
ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO 

DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBIEKTÓW  W GMINIE KONOPISKA 
 
Znak sprawy: GK.271.5.2021 
 
Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami  

•Jacek Walski - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:  

•Patrycja Michalczyk - w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:  

Wartość zamówienia: 
nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.)– dalej: ustawa Pzp. 

 

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 

pkt 1 ustawy Pzp 
 

Wspólny Słownik Zamówień:  09123000-7– gaz ziemny 

                                                              65210000-8 – przesył gazu 
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Konopiska, wrzesień 2021 r. 

 

 

 
Przedmiot zamówienia i wymagania stawiane Wykonawcy. 

 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa paliwa gazowego i świadczenie 

usługi dystrybucji paliwa gazowego w ramach umowy kompleksowej do punktów 

poboru wskazanych w Załączniku nr 1a do SWZ – wykaz punktów poboru gazu. 

2. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy kompleksowej z Wykonawcą.  

3. Dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych 

przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z 

wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze 

standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzenie Ministra 

Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi oraz Rozporządzenie 

Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

paliwami gazowymi Przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. 

Parametry jakościowe paliwa gazowego w części dystrybucyjnej reguluje 

Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu gazowego.   

4. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych 

postanowieniach umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. 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 

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 
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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. 

4) 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. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:  

1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz 

terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami 

technicznymi  i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz 

przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie 

zamówienia.  

2) Spełnienie innych wymagań określonych w istotnych postanowieniach umowy 

oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

6. 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 
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sprzedawcy lub włączenia bądź wyłączenia punktu poboru gazu przez 

Zamawiającego. 

7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający założył zużycie paliwa gazowego wg 

rzeczywistego zużycia w okresie rozliczeniowym dotyczącym roku 2020. 

8. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup 

taryfowych, mocy umownej dla poszczególnych PPG określonych w załączniku nr 1a 

do Umowy po 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. 

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z 

udziałem podwykonawców.  

10. Sprzedaż paliwa gazowego i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego 

odbywać się będzie w ramach umowy kompleksowej na warunkach określonych 

przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz zgodnie z 

wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi.  

11. 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 Urzędu Regulacji Energetyki Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

12. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe dokonywać się będą na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg ceny 

zawartej  w ofercie.  

13. 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.. 

14. Wykonawca wystawi jedną fakturę na każdego z Odbiorców zawierającą rozliczenia 

za dystrybucję i dostawę paliwa gazowego. 

15. Podstawowe informacje  

Ilość układów pomiarowych 

rozliczających paliwo gazowe  
12 

Grupa taryfowa wg OSD Wg wykazu - załącznik nr 1a do SIWZ 

Szacunkowe zużycie w okresie 

obowiązywania umowy [MWh] 
1366,245 

Informacja o dotychczasowych zmianach 

sprzedawcy 
Kolejna 

Informacja o umowach obecnie 

obowiązujących Zamawiającego 
Kompleksowa 

Sposób wypowiedzenia umów zakupu 

paliwa gazowego 

Wykonawca na mocy udzielonego mu przez 

Zamawiającego pełnomocnictwa ma obowiązek 

wypowiedzenia umów kompleksowych w terminie 
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umożliwiających rozpoczęci dostaw od dnia 

wskazanego w umowie. 

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 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. 

Informacja o akcyzie Punkty poboru gazu są zwolnione z akcyzy. 

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 w akcjach 

promocyjnych lub lojalnościowych  

Zamawiający informuje, że  nie podpisywano 

aneksów dotyczących programów lojalnościowych  

i promocyjnych. 

 

Informacja o udzieleniu Wykonawcy 

pełnomocnictwa  

 

Pełnomocnictwo i jego zakres  jest integralną 

częścią umowy  

Informacja o płatnikach Nabywcą dla poz. 1-8 i 12  jest Gmina Konopiska, w 

poz. 9-11  - Gminne Centrum Kultury i Rekreacji.  

Faktury Wykonawca dostarczy na adresy 

Odbiorców wskazanych Załączniku 1a do SWZ 

Informacja o sposobie sporządzania 

faktur 

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. Podstawa 
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wystawionej faktury jest rzeczywista wielkość 

zużytego paliwa gazowego liczona w kWh. 

Liczba umów jakie zawrze Wykonawca w 

ramach niniejszego  postępowania 
1 

Informacja o sposobie zawarcia umowy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w 

formie elektronicznej lub  w drodze wymiany 

korespondencji pocztą tradycyjną lub kurierską. 

16. 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.  

17. Zamawiający w celu zminimalizowania strat powstałych podczas ewentualnego 
uruchomienia sprzedaży rezerwowej paliwa gazowego, zamierza wyłonić sprzedawcę 
zastępczego, który będzie pełnił rolę sprzedawcy paliwa gazowego i podejmie 
sprzedaż paliwa gazowego przez niezwłoczne wdrożenie procedury zmiany 
sprzedawcy w przypadku zaprzestania sprzedaży paliwa gazowego przez 
dotychczasowego sprzedawcę paliwa gazowego. 

1) Sprzedawcą zastępczym zostanie podmiot, który spełni warunki określone w SWZ,  

złoży poza wybranym w tym postępowaniu sprzedawcą paliwa gazowego 

najkorzystniejszą ofertę spośród wykonawców, którzy zadeklarowali chęć realizacji 

umowy jako sprzedawca zastępczy.  

2) Sprzedaż paliwa gazowego przez sprzedawcę zastępczego będzie realizowana 

zgodnie z treścią umowy zaakceptowaną w niniejszym postępowaniu, a rozliczenia 

będą dokonywane na podstawie cen w złożonej ofercie w tym postępowaniu. 

3) Sprzedaż paliwa gazowego przez Sprzedawcę zastępczego może być realizowana w 

nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2022 r. 

4) Do chwili zaprzestania dostawy energii przez aktualnego sprzedawcę paliwa 

gazowego, sprzedawca zastępczy pozostaje w gotowości do niezwłocznego 

rozpoczęcia dostawy paliwa gazowego  na wezwanie Zamawiającego.  

5) W czasie, kiedy pozostaje w gotowości, sprzedawca zastępczy nie realizuje sprzedaży 

paliwa gazowego na rzecz Zamawiającego. 

6) Z tytułu pozostawania w gotowości do sprzedaży paliwa gazowego sprzedawcy 

zastępczemu nie przysługuje wynagrodzenie. Przysługiwać ono będzie wyłącznie z 

tytułu faktycznej sprzedaży paliwa gazowego . 

7) Dostawcą zastępczym nie może być aktualny sprzedawca paliwa gazowego wyłoniony 

w niniejszym postępowaniu jako Wykonawca. 
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8) Zamawiający w dniu, w którym uzyska informację, że sprzedawca wyłoniony w 

niniejszym postępowaniu zaprzestaje realizacji dostaw, zwróci się do sprzedawcy 

zastępczego o przedstawienie środków dowodowych. 

9) Zamawiający zamierza zawrzeć umowę sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą 

zastępczym niezwłocznie po sprawdzeniu dostarczonych przez tegoż sprzedawcę 

podmiotowych środków dowodowych. 

10) Zamawiającemu zależy na jak najszybszym dokonaniu przez sprzedawcę zastępczego 

zgłoszenia umów, celem jak najkrótszego dokonywania rezerwowego zakupu energii 

elektrycznej. 

11) Zamawiający zwróci wadium wszystkim uczestnikom postępowania, którzy nie 

złożyli najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami opisanymi w Pzp. 

Sprzedaż zastępcza - Bezpośrednia sprzedaż paliwa gazowego przez podmiot zajmujący się 

jej wytwarzaniem lub odsprzedaż paliwa gazowego przez podmiot zajmujący się jej obrotem 

następująca w wyniku zaprzestania sprzedaży paliwa gazowego przez pierwotnie 

wybranego w tym postępowaniu  sprzedawcę paliwa gazowego.  

Sprzedawca zastępczy - Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność 

gospodarczą polegającą na sprzedaży paliwa gazowego przez niego wytworzonej lub 

przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na obrocie 

paliwa gazowego wyłonione w niniejszym postępowaniu, który podejmie sprzedaż paliwa 

gazowego  w przypadku zaprzestania sprzedaży paliwa gazowego przez dotychczasowego 

sprzedawcę. 

18. Sprzedawca zastępczy, który zostanie wyłoniony w tym postepowaniu nie jest sprzedawcą 
rezerwowym w rozumieniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

 

 

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. 
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