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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E 
obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – 
Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. ul. Dietla 5, 34 – 700  Rabka – 
Zdrój (poprzez stacje redukcyjno - pomiarową przy ulicy Cichej - 600 m3/godz oraz ciśnieniu 04-3 
kPa) Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju 
Sp. z o.o., ul. Dietla 5, 34 – 700  Rabka – Zdrój. 

a) Parametry ciepła spalania - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r. 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego - nie mniejsze niż 34,0 
MJ/m3 – Taryfa jednakże stanowi, że nie może być mniejsze niż 38,0 MJ/m3, za standardową 
przyjmując wartość 39,5 MJ/m3 

 b) wartość opałowa - nie mniejsza niż 31,0 MJ/m3 1) 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego oraz aktualnej koncesji w zakresie 
dystrybucji gazu ziemnego lub aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na 
świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce 
dostarczania gazu ziemnego zawartej na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

3. Sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie 
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 220 z późn.zm.), 
przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 

4.Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie 
z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi 
wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów 
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j.Dz. U. z 2016r., poz. 1899, z późn.zm.). 

5. Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z 
o.o. ul. Dietla 5, 34 – 700  Rabka – Zdrój podlega zwolnieniu od akcyzy na wyroby gazowe, zgodnie 
z art. 31b ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2017 r., poz. 43, z późn.zm.). Zamawiający złoży w tym zakresie oświadczenie wymagane 
odpowiednimi przepisami prawa najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

6.Zapotrzebowanie na gaz ziemny wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest 
szacunkowe i ma charakter prognozy, dokonanej przez Zamawiającego na podstawie danych 
historycznych zużycia gazu w poprzednich okresach. Zamawiający zastrzega, iż prognoza zużycia 
gazu w trakcie wykonywania umowy może ulec zmianie. Faktyczne zużycie gazu może ulec 
zmniejszeniu lub zwiększeniu o 30%, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 
Zastrzega się, iż niezależnie od wielkości zużycia (w granicach określonych powyżej), Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania ceny zaoferowanej w przedmiotowym przetargu. Wykonawca nie 
może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w 
okresie obowiązywania umowy zostanie zamówiona mniejsza lub większa ilość gazu niż 
prognozowana ilość (w granicach - 30%, + 10%). 

7.Rozliczenia będą się odbywać na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego, a podana ilość 
orientacyjna zużycia gazu nie stanowi zobowiązania ze strony Zamawiającego do zakupu gazu 
ziemnego w podanej ilości, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6. 

8.Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie. 
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9.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gaz ziemny o ciśnieniu 
nie niższym niż 150 [kPa], przeznaczonego do instalacji znajdującej się w budynku głównym i 
budynku szkoły poprzez stacje redukcyjną. Paliwo gazowe jest wykorzystywane w 100% do celów 
opałowych. 

10.W pomieszczeniu: 

- kotłowni głównej zainstalowane są kotły gazowe: 

typu Ultra Gaz szt. 1 mocy 1000 kW 

typu Ultra Gaz szt. 1 mocy  650 kW 

typu Ultra Gaz szt. 1 mocy  350 kW 

 

- kotłowni budynku szkoły zainstalowane są kotły gazowe 

typu Paromat – Triplex o mocy mocy 345 kW – szt 2 

typu Unical o mocy mocy 630 kW – szt 1 

 

11.Zagwarantowana moc zamówiona, niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa: 

200 m3/h (2 226 kWh/h). 

12. Dotychczasowa używana grupa taryfowa W-6A 

13.W szafie gazowej umiejscowionej w pomieszczeniu stacji redukcyjno - pomiarowej przy ulicy 
Cichej zainstalowany jest układ pomiarowy składający się z: gazomierza G100 oraz rejestratora / 
przelicznika MacBat. 

14.Ogółem zapotrzebowanie Zamawiającego w okresie pełnego roku wyniosło: 

MIESIĄC 

Ilość 
kWh 
w miesiącu 

I 
854 044 

II 
592 741 

III 
536 715 

IV 
374 903 

V 
295 018 

VI 
114 598 

VII 
125793 

VII 
112517 

IX 
192092 

X 
330 501 

XI 
408 680 

XII 
480 942 

RAZEM 
4 418 544 
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Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyjął, iż prognoza zużycia gazu w okresie trwania umowy 
wyniesie 4 418 544 kWh  

15.Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego procedury zmiany 
sprzedawcy, tj. do złożenia w imieniu Zamawiającego u Operatorów Systemów Dystrybucyjnych 
wniosków w sprawie zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Wnioski powinny być złożone w terminie 
umożliwiającym dokonanie skutecznej zmiany u Operatorów Systemów Dystrybucyjnych przed 
terminem rozpoczęcia dostaw gazu do budynków Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – 
Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. ul. Dietla 5, 34 – 700 Rabka – 
Zdrój. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z niedopełnieniem tego obowiązku. 

16. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje dotyczące zmiany sprzedawcy 
oraz pełnomocnictwo jeśli takie jest wymagane. Obecnym sprzedawcą jest PGNIG Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy dostawy gazu nr DAG-4-PN/12-2019 z dnia 
11.09.2019r 

17. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dojdzie do skutecznej zmiany sprzedawcy, 
o której mowa w pkt. 15, ewentualne skutki finansowe obciążające Zamawiającego, zostaną 
przeniesione na Wykonawcę. 

 

 


