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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Nazwa: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego, obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do
obiektów: Willa Decjusza, Dom Łaskiego zarządzanych przez Instytut Kultury Willa Decjusza

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa GAZU ZIEMNEGO
WYSOKOMETANOWEGO (E), o cieple spalania nie mniejszym niż 34 [MJ/m³], przy ciśnieniu
nie niższym niż 1,6 [kPa] obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów zlokalizowanych
przy ul. 18 lipca 1943 17a, 30-233 Kraków do dwóch budynków: Willi Decjusza i Domu
Łaskiego.
Budynek Willa Decjusza:
Taryfa zakwalifikowania BW-5
Przewidywany pobór roczny: 300 000 kWh
Moc zamówiona: 176 kWh/h
Budynek Dom Łaskiego:
Taryfa zakwalifikowania BW-4
Przewidywany pobór roczny: 132 000 kWh

3.

Przewidywany roczny pobór gazu ziemnego ma charakter jedynie orientacyjny i w żadnym
wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w
podanej ilości. Dostawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie
pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości gazu.

4.

Jakość dostarczanego gazu powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, standardami
jakościowymi. Za jakość paliwa odpowiada Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) gazu
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1158).

5.

Zamawiający wymaga, aby ewentualna zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przebiegła dla
Zamawiającego bez zakłóceń w dostawie paliwa gazowego obejmującej sprzedaż i dystrybucję,
dlatego wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dopełnienia w imieniu Zamawiającego
wszelkich formalności związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa gazowego, na podstawie
zawartej umowy i odrębnie udzielonego pełnomocnictwa.

6.

Zamawiający wymaga, aby rozliczanie ilości dostarczanego gazu odbywało się co miesiąc, na
podstawie odczytu rzeczywistego wskazań układu pomiarowego, wg cen określonych w ofercie
Wykonawcy.

7.

Zamawiający oświadcza, ze nie jest zwolniony od akcyzy za wyroby gazowe, a dostarczany gaz
będzie wykorzystywany w 100 % na cele opałowe zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku
o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 864 z późn. zm.).
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8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego będzie się odbywać od
dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r., lecz nie wcześniej niż po zawarciu wymaganych
umów i skutecznym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy.
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