
 
 
 
 
 
 
 
 

                                ul. Wolska 5, 20-411 Lublin, tel./fax.: 81 466-49-91        

e-mail: mzz@zlobki.lublin.eu, www.zlobki.lublin.eu 

 Nr sprawy: MZŻ. 252-9/22                                         Lublin, dnia 14-04-2022r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

       

 Gmina Lublin- Miejski Zespół Żłobków w Lublinie z siedzibą przy ul. Wolskiej 5 w 

Lublinie, w imieniu którego działa Wojciech Łobodziński – Zastępca Dyrektora Miejskiego 

Zespołu Żłobków w Lublinie zaprasza do złożenia oferty na kompleksową dostawę gazu 

ziemnego wysokometanowego typu E, przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8kPa, obejmująca 

sprzedaż oraz dystrybucję do ośmiu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie o 

szacunkowej wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, wyłączonej ze stosowania ustawy z 

dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. 

– dalej zwaną ustawą PZP).  

 

Opis przedmiotu zamówienia:   

1.  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego 

typu E, przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 kPa, obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do 

ośmiu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający 

informuje, że wszystkie informacje dotyczące punktów poboru znajduje się w tabeli w 

załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – Wykaz punktów poboru gazu.  

2.Termin realizacji dostawy:  

- od dnia 01.05.2022r. do dnia 30.04.2023r.  z zastrzeżeniem pkt 7 –istotnych postanowień 

umowy. 

3. Podane zużycie gazu w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego ma jedynie charakter 

orientacyjny, służący tylko do obliczania i porównania ofert. Nie stanowi ono dla 

Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Rozliczanie zobowiązań 
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wynikających z tytułu sprzedaży gazu odbywać się będzie według cen i stawek 

określonych w złożonej ofercie oraz na podstawie faktycznych wskazań układu 

pomiarowego. Dostawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie 

pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości gazu.  

4. Zamawiający wymaga, aby okres rozliczeniowy wynosił 1 miesiąc lub zgodnie                               

z czasookresami odczytów gazomierzy przez dystrybutora gazu, na podstawie odczytu 

rzeczywistego wskazań układu pomiarowego, wg cen określonych w ofercie Dostawcy.  

5. Wykonawca będzie dostarczał paliwo zgodnie z obowiązującymi standardami 

jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. 2021 poz. 716 ze zm.) oraz polskimi 

normami.  

6. Dostawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi oraz umowę                   

z siecią dystrybucyjną o świadczenie usług dystrybucji, ważną w okresie dostawy 

(sprzedaży) gazu ziemnego dla Zamawiającego.  

7. Dostawca zobowiązuje się dostarczać paliwo gazowe gaz ziemny wysokometanowy E, 

przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach 

Zamawiającego szczegółowo wskazanych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz 

przenieść na Odbiorcę własność dostarczanego mu paliwa gazowego. 

8. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami 

dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość gazu według cen 

określonych w ofercie Dostawcy. 

9. Zamawiający informuje, że jest zwolniony od akcyzy za wyroby gazowe (zgodnie z ustawą 

z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (j.t. Dz.U. 2020 poz. 722 ze zm.)). 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia odrębnych umów dla każdego punktu 

poboru gazu, szczegółowo określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

11.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: 
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a)  aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

(sprzedaży) gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (j.t. 

Dz.U. 2021 poz. 716 ze zm.) ważną co najmniej do 30.04.2023r. 

b)   umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług 

dystrybucyjnych gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce 

dostarczenia gazu ziemnego ważną co najmniej do 30.04.2023r. – wymagane w 

przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej. 

12. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu 

ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, łącznej ceny 

ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

13. Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w zapytaniu ofertowym, obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca 

poniesie z tytułu prawidłowego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

14. Podane w formularzu ofertowym ilości paliw są wielkościami prognozowanymi 

umożliwiającymi wybór najkorzystniejszej oferty. Zamówienie będzie realizowane 

zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 

15. Ceny jednostkowe za sprzedaż gazu, opłaty abonamentowe, opłaty za usługę dystrybucji 

(opłaty stałe i zmienne) nie mogą być wyższe niż ceny obowiązujące na dzień składania 

oferty (zgodnie z obowiązującą Wykonawcę taryfą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki). Ostateczna wysokość wynagrodzenia wynikać będzie                                

z rzeczywistego zużycia (według wskazań licznika) i cen jednostkowych podanych na 

formularzu ofertowym (którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). 

Ceny jednostkowe za usługi dystrybucji podane w ofercie mogą ulec zmianie tylko w 

przypadku zmiany taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
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16. Ceny zawarte w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego, muszą być wyrażone w złotych, z dokładnością do pięciu miejsc po 

przecinku.  

17. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający w celu 

dokonania oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług. 

W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

18.  Istotne warunki umowy zostały zawarte w załączniku nr 4 stanowiącym integralną część 

do zapytania ofertowego.  

19. Na fakturze należy wskazać Zamawiającego Gmina Lublin, Plac Króla Władysława 

Łokietka 1, NIP 9462575811 i Odbiorcę (Miejski Zespół  Żłobków w Lublinie, ul. Wolska 

5, 20-411 Lublin) i Adres dostawy: (adres placówki, której dostawa będzie dotyczyła, 

wykaz placówek wskazany został w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego). Faktura 

może być wystawiona oddzielnie dla każdej jednostki.  

20. Cena za dostarczony towar będzie opłacona przez Zamawiającego przelewem w terminie 

14 dni od daty prawidłowo wystawionej Zamawiającemu faktury VAT, zawierającej nr 

konta, na który należność za dostawę powinna zostać uiszczona. 

21.  Zamawiający oświadcza, że spełnia kryteria określone w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.). Zamawiający 

zobowiązuje się przed zawarciem umowy z wykonawcą złożyć oświadczenie, o którym 

mowa w art. 62 bb ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 

poz. 716 ze zm.) o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę, o 

którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.). Rozliczenia między Zamawiającym a 

Wykonawcą odbywać się będą według stawek wynikających z taryfy obowiązującej 
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zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego oświadczeniem o którym mowa w art. 62 bb 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.). 

22. Informacje dotyczące treści umowy i warunków, na jakich Wykonawca zawrze umowę                

z Zamawiającym zostały określone w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego – 

postanowienia dotyczące umowy, który stanowi integralną część zapytania ofertowego.  

23. Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym umowę, która 

zawierać będzie postanowienia określone w postanowieniach dotyczących umowy tj. w 

załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. 

24. Jeżeli Wykonawca najkorzystniejszej oferty uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może zbadać, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył 

ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

25. Kryterium wyboru:  

a) Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – waga kryterium 100% 

26. Sposób wyliczenia kryterium: 

a) Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty 

niezbędne do realizacji zamówienia, w tym koszty dostarczenia towaru do ośmiu 

placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie. 

b) Sposób przyznawania punktów w kryterium:  

  Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – oferta z najniższą ceną 

uzyska 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej punktów. Punkty za cenę 

zostaną wyliczone według następującego wzoru:  

Cn 

Cr=  ------------------------------------------------------- *100 pkt  

Co 

gdzie:  
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Cr – Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem taryfy 

wynikającej ze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, o spełnieniu 

warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę, o którym mowa w art. 62b ust. 

1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 

716 ze zm.),  

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto), uwzględniająca taryfę w wynikającą ze 

złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 62bb ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.),  spośród wszystkich 

podlegających ocenie ofert, 

Co – cena oferty ocenianej (brutto), uwzględniająca taryfę w wynikającą ze 

złożonego oświadczenia o którym mowa w art. 62bb ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.),   

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium 

wynosi 100 punktów. 

c) Ofertę należy obliczyć uwzględniając pełny szacowany zakres zamówienia podany 

przez Zamawiającego.  

d) Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów uzyskaną w wyniku 

oceny ofert na podstawie kryterium określonym w pkt. 24 zapytania ofertowego. 

e) Wybór oferty na podstawie zawartych informacji ma na celu wskazanie oferty 

najbardziej korzystnej, oszczędnej i gospodarnej.  

27. Sposób przygotowania oferty:  

a)  Ofertę należy sporządzić według wzoru formularza ofertowego, załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego wraz z uzupełnionych formularzem cenowym (załącznik 

nr 1 do formularza ofertowego) załączonego do zaproszenia do składania ofert 

wraz następującymi dokumentami:  
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aa)  aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego, wydana przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami z dnia 10 kwietnia 1997r. – 

Prawo energetyczne (Dz. 2021r. poz. 716 ze zm.), ważna co najmniej do 

30.04.2023r. 

ab) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji gazu ziemnego, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. –

Prawo Energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 ze zm.) ważna co najmniej do 

30.04.2023r. – w przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci 

dystrybucyjnej lub umowa generalna z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu 

ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu 

ziemnego ważna co najmniej do 30.04.2023r. – w przypadku Wykonawcy 

nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej. 

b)   Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  

c)  Oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, oznakowanej 

w następujący sposób: „Oferta na kompleksową dostawę gazu ziemnego 

wysokometanowego typu E, przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8kPa do ośmiu 

placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie” - nie otwierać przed 

terminem 22.04.2022r. do godz. 12:30” oraz pieczęcią firmową Wykonawcy z 

adresem i telefonem kontaktowym.   

d)   Ofertę należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wolskiej 5, 

20-411 Lublin lub przesłać pocztą na adres: Miejski Zespół Żłobków w Lublinie 

ul. Wolska 5, 20-411 Lublin do dnia 22.04.2022r. do godz. 12:30  

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 

22.04.2022r. do godz. 12:30 na adres wskazany w punkcie 26 lit. d zapytania ofertowego. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 
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wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską.  

28. Formularz ofert i jego załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (podpis i pieczątka imienna 

lub czytelny podpis). Upoważnienie/ Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy 

musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.  

29. Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie przy ul. Wolska 5, 20-411 

Lublin w dniu 22.04.2022r. o godz.12:45. w pokoju Pani Dyrektor Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Lublinie 

30.  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek i 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

31. Wykonawca w terminie 3 dni może złożyć sprzeciw, co do dokonanej poprawy. 

Niezłożenie sprzeciwu przez Wykonawcę w wyżej wskazanym terminie jest jednoznaczne 

z wyrażeniem zgody na dokonaną poprawę. Wykonawca przed upływem 3 dni od 

dokonania poprawy oczywistej pomyłki może złożyć informacje o jej akceptacji.   

32. Wykonawca najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany e-mailem o wynikach 

postępowania.  

33. Osoba reprezentująca Wykonawcę przed podpisaniem umowy powinna posiadać ze sobą 

pełnomocnictwo do podpisania umowy, o ile nie będzie ono wynikało z dokumentów 

załączonych do oferty. 

34. Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.  
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35. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający za pomocą e-mail informuje wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli ofertę, oraz umieszcza rozstrzygnięcie na stronie 

internetowej Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie pod adresem: 

https://zlobki.lublin.eu/zapytania-ofertowe/ 

36. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny do chwili 

rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. Zamawiający w przypadku unieważnienia 

postępowania zawiadamia o tym fakcie Wykonawców zaproszonych do składania ofert jak 

również Wykonawców, którzy złożyli ofertę, a także umieszcza informację na stronie 

internetowej Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie pod adresem: 

https://zlobki.lublin.eu/zapytania-ofertowe/ 

37. Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania oferty.  

38. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

39. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

40. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   

41. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem 

telefonu. 

42. Zapytanie ofertowe umieszczone jest na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Żłobków 

w Lublinie tj. https://zlobki.lublin.eu/zapytania-ofertowe/ w dniu skierowania zapytania do 

Wykonawców w formie pisemnej. Zapytanie umieszczane jest na stronie internetowej co 

najmniej na 5 dni przed upływem terminu do składania ofert. 

43. Osobą do kontaktowania się z Oferentami jest Pani Justyna Stawecka, adres e-mail: 

zamowienia@zlobki.lublin.eu i Pani Iwona Puchala, adres e-mail 

i.puchala@zlobki.lublin.eu 

44. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

https://zlobki.lublin.eu/zapytania-ofertowe/
https://zlobki.lublin.eu/zapytania-ofertowe/
https://zlobki.lublin.eu/zapytania-ofertowe/
mailto:zamowienia@zlobki.lublin.eu
mailto:i.puchala@zlobki.lublin.eu
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przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Żłobków w 

Lublinie ul. Wolska 5, 20-411 Lublin Tel (81) 466-91-91 mail: mzz@zlobki.lublin.eu, 

posiadający REGON: 430910203, nr NIP 946-25-75-811  

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych w Miejskim 

Zespole Żłobków w Lublinie, kontakt: adres e-mail: iod@zlobki.lublin.eu, telefon:
  
81 

466-49-91; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr MZŻ.252-

9/22, o wartości szacunkowej poniżej 130 000zł; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;   

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

mailto:mzz@zlobki.lublin.eu
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- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

45. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w 

art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub 

daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

46. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 
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47. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w 

art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Lublin, dn.14-04-2022r. 

                                   ………………………………… 

                                             

                                                    Podpis i pieczątka Zamawiającego 
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Nr sprawy MZŻ. 252-9/22                                                          Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

………………………………..  

(pieczątka Wykonawcy)  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego 

typu E, obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do ośmiu placówek Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Lublinie tj.  

a) Żłobek Nr 1, ul. Wileńska 19, 20-603 Lublin 

b) Żłobek Nr 2, ul. Okrzei 11, 20-128 Lublin  

c) Żłobek Nr 4, ul. Puławska 7, 20-046 Lublin  

d) Żłobek Nr 5, ul. Sowia 4, 20-360 Lublin 

e) Żłobek Nr 6, ul. Herberta 12, 20-468 Lublin 

f) Żłobek Nr 7, ul. Braci Wieniawskich 10, 20-844 Lublin 

g) Żłobek Nr 8, ul. Nałkowskich 102, 20-470 Lublin 

h) Żłobek Nr 9, ul. Zelwerowicza 2, 20-875 Lublin.  

2. Zamawiający informuje, iż wszystkie informacje dotyczące punktów poboru gazu (adresy 

punktów, grupy taryfowe, zainstalowane urządzenia oraz przewidywane zużycie) znajdują 

się w tabeli w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – Wykaz punktów poboru gazu.  

3. Podane w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego zużycie gazu ma jedynie charakter 

orientacyjny, służący tylko do obliczenia ceny oferty i porównania ofert. Nie stanowi ono 

dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Rozliczanie 

zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu odbywać się będzie według cen i 
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stawek opłat w złożonej ofercie oraz na podstawie faktycznych wskazań układu 

pomiarowego.  

4. Zamawiający wymaga, aby rozliczanie ilości dostarczanego gazu odbywało się co miesiąc 

lub zgodnie z czasookresami odczytów gazomierzy przez dystrybutora gazu, na podstawie 

odczytu rzeczywistego wskazań układu pomiarowego, wg cen określonych w ofercie 

Dostawcy.  

5. Dostawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi oraz umowę z 

siecią dystrybucyjną o świadczenie usług dystrybucji, ważną w okresie dostawy 

(sprzedaży) gazu ziemnego dla Zamawiającego.  

6. Dostawca zobowiązuje się dostarczać Paliwo gazowe gaz ziemny wysokometanowy E przy 

ciśnieniu nie niższym niż 1,8 kPa, do instalacji znajdującej się w obiektach 

Zamawiającego oraz przenosić na Odbiorcę własność dostarczonego mu paliwa 

gazowego.  

9. Należności wynikające z faktur VAT płatne będą w terminie 14 dni od daty wystawienia 

faktury przez Zamawiającego.  

10. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami 

dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość gazu wg cen 

określonych w ofercie Dostawcy. 

 11. Zamawiający jest zwolniony od akcyzy za wyroby gazowe (zgodnie z ustawą z dnia 6 

grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. 2020 poz. 722 ze zm.)).  

12. Zamawiający oświadcza, że spełnia kryteria określone w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.). 

Zamawiający zobowiązuje się przed zawarciem umowy z wykonawcą złożyć 

oświadczenie, o którym mowa w art. 62 bb ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.) o spełnieniu warunków pozwalających na 

uznanie go za odbiorcę, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.). Rozliczenia między 
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Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą według stawek wynikających z taryfy 

obowiązującej zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego oświadczeniem o którym mowa 

w art. 62 bb ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 

ze zm.). 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany raz w roku grupy taryfowej i mocy 

umownej gazu w ramach grupy taryfowej wymienionej w tabeli w załączniku nr 2 do 

zapytania ofertowego – Wykaz punktów poboru gazu.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw 

gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w 

zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego, na podstawie 

odrębnie udzielonego pełnomocnictwa.  

15. Zamawiający wymaga, aby ewentualna zmiana sprzedawcy gazu ziemnego przebiegła dla 

Zamawiającego bez zakłóceń w dostawie paliwa gazowego obejmującej sprzedaż i 

dystrybucję.  

16. Zamawiający dopuszcza możliwości zawarcia umowy odrębnie dla każdego punktu 

poboru gazu. 

 ...................................                                     ............ .............................................................  

(miejscowość i data)                                         (Podpis i pieczątka osoby/osób                                                                          

upoważnionej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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Nr sprawy MZŻ. 252-9/22                                     Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego/Umowy 

 

WYKAZ PUNKTÓW POBORU GAZU 

L.p. Placówka i adres 

punktu odbioru 

gazu 

Moc 

umowna 

(kWh/h) 

Planowane 

zapotrzebowanie gazu 

(Kw./12 mies.). 

Grupa 

taryfowa 

Rozliczenie grupy 

taryfowej po złożeniu, 

przez Zamawiającego 

przed podpisaniem 

umowy,  oświadczenia o 

którym mowa w art. 62b 

ust. 1 pkt 2 lit. d 

(Ustawy Prawo 

energetyczne Dz. U. 

2021 poz. 716 ze zm.) 

ID punktu poboru 

1 Żłobek nr 1 ul. 

Wileńska 19, 20-

603 Lublin 

do 

110kWh/h 

36640 BW-3.12T W-3.12T 8018590365500071270109 

2 Żłobek nr 2, ul. 

Okrzei 11, 20-128 

Lublin 

do 

110kWh/h 

9393 BW-2.12T W-2.12T 8018590365500071465062 

3 Żłobek nr 4, ul. 

Puławska 7, 20-

046 Lublin 

do 

110kWh/K

w. 

9132 BW-2.12T W-2.12T 8018590365500071351976 

4 Żłobek nr 5, ul. 

Sowia 4, 20-323 

Lublin  

do 

110kWh/h 

33147 BW-3.12T W-3.12T 8018590365500071235023 

5 Żłobek nr 6, ul. 

Herberta 12, 20-

046 Lublin  

do 

110kWh/h 

28776 BW-3.12T W-3.12T 8018590365500071524837 

6 Żłobek nr 7, ul. 

Braci 

Wieniawskich 10, 

20-844 Lublin  

do 

110kWh/h 

10215 BW-2.12T W-2.12T 8018590365500071195822 

7 Żłobek nr 8, ul. 

Nałkowskich 102, 

do 

110kWh/h 

8816 BW-2.12T W-2.12T 8018590365500071535710 
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20-470 Lublin  

8 Żłobek nr 9 ul. 

Zelwerowicza 2, 

20-875 Lublin 

do 

110kWh/h 

23635 BW-3.12T W-3.12T 8018590365500070433833 

 

 

Przewidywane zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach dla punktu poboru z grupy 

taryfowej  

L.p.  Placówka   i 

adres punkt 

poboru 

ID punktu wyjścia Grupa 

taryfowa  

Zamówienie paliwa gazowego w okresie 2022/2023[Kwh] 

IV V VI VII VIII IX X XI XII I III III 12 m-

cy 

1 Żłobek nr 1 

ul. Wileńska 

19, 20-603 

Lublin 

8018590365500071270109 BW-

3.12T 

2942 3550 3471 2570 1026 1792 2615 2604 4993 3843 6029 4147 36640 

2. Żłobek nr 2, 

ul. Okrzei 11, 

20-128 Lublin  

8018590365500071465062 BW-

2.12T 

496 1094 936 429 654 925 958 947 992 970 417 1071 9393 

3. Żłobek nr 4, 

ul. Puławska 

7, 20-046 

Lublin  

8018590365500071351976 BW-

2.12T 

395 1003 913 261 688 789 958 767 1150 598 1082 913 9132 

4. Żłobek nr 5, 

ul. Sowia 4, 

20-323 Lublin  

8018590365500071235023 BW-

3.12T 

3708 4598 4452 10 5049 2581 2559 2378 3426 2333 3032 2739 33147 

5. Żłobek nr 6, 

ul. Herberta 

12, 20-046 

Lublin  

8018590365500071524837 BW-

3.12T 

2513 3832 733 1364 2097 2874 3122 2728 3336 2457 2919 3314 28776 
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6. Żłobek nr 7, 

ul. Braci 

Wieniawskich 

10, 20-844 

Lublin  

8018590365500071195822 BW-

2.12T 

665 1150 1206 451 812 902 981 812 981 891 992 1037 10215 

7. Żłobek nr 8, 

ul. 

Nałkowskich 

102, 20-470 

Lublin  

8018590365500071535710 BW-

2.12T 

586 992 958 879 395 541 857 879 879 812 812 812 8816 

8. Żłobek nr 9 

ul. 

Zelwerowicza 

2, 20-875 

Lublin  

8018590365500070433833 BW-

3.12T 

1725 2378 2728 2547 913 1668 2502 2051 2288 2254 2288 2018 23635 
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Nr sprawy MZŻ. 252-9/22    Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości  

poniżej 130 000,00zł 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na: 

 

Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E, przy ciśnieniu nie niższym 

niż 1,8kPa, do ośmiu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie 

oświadczam, że (Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy)  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………..…………. NIP ………………………………………    

REGON……………………………………......………… 

Składa następującą ofertę:  

I   Oferujemy realizację wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 

zapytaniu ofertowym nr sprawy MZŻ.252-9/22 i w załącznikach: 

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi:....................................................................................zł 

(słownie: ..........................................................................................................................................zł) 

stawka podatku VAT......................................% 

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ..................................................................................zł 
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(słownie: ..........................................................................................................................................zł) 

II.   Oferuję termin realizacji zamówienia: od 01.05.2022r. do 30.04.2023r. dni/tygodni, 

licząc od dnia podpisania umowy; z zastrzeżeniem pkt 7 –istotnych postanowień umowy 

III.  Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.  

IV.  Gwarantuję niezmienność oferowanych cen jednostkowych, określonych w formularzu 

cenowym przez cały okres realizacji umowy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w 

zapytaniu ofertowym.  

V. Oświadczam, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru niniejszej oferty.  

VI.  Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

prawidłowe wykonanie zamówienia.  

VII.  Oświadczam, że zapoznałam(em) się z zaproszeniem do składania ofert i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń oraz uzyskałam(em) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty.  

VIII.  Oświadczam, że  jestem związana(y) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia  

oferty.  

IX. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy posiadającej 

istotne postanowienia umowy zawarte w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.  

X.  Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:  

 a) formularz cenowy 

 

...................................                                     ............ .............................................................  

(miejscowość i data)                                         (Podpis i pieczątka osoby/osób                                                                          

upoważnionej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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Nr sprawy MZŻ. 252-9/22      

.........................................                                      Załącznik nr 1 do formularza ofertowego  

(pieczątka Wykonawcy) 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacowanej poniżej 

130 000,00zł  

Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E, przy ciśnieniu nie niższym 

niż 1,8kPa, do ośmiu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie 

Wykaz do wycenienia przez Wykonawcę: 

 Cena za usługi dystrybucji w 

PLN netto 

Cena za gaz w PLN 

netto 

Cena oferty 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

6 

1 Żłobek  nr 

1 ul. 

Wileńska 

19, 20-603 

Lublin 

    BW-3.12T 36640             

Rozliczenie o 

którym mowa 

1*)  - wg grupy 

W-3.12T 

36640             
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2 Żłobek nr 

2, ul. 

Okrzei 

11, 20-

128 

Lublin 

BW-2.12T 9393             

Rozliczenie o 

którym mowa 

1*)  - wg grupy 

W-2.12T  

9393             

3 Żłobek nr 

4, ul. 

Puławska 

7, 20-046 

Lublin  

BW-2.12T 9132             

Rozliczenie o 

którym mowa 

1*)  - wg grupy 

W-2.12T 

9132             

4 Żłobek nr 

5, ul. 

Sowia 4, 

20-323 

Lublin  

BW-3.12T 33147             

Rozliczenie o 

którym mowa 

1*)  - wg grupy 

W-3.12T 

33147             

5 Żłobek nr 

6, ul. 

Herberta 

12, 20-

046 

Lublin  

BW-3.12T 28776             

Rozliczenie o 

którym mowa 

1*)  - wg grupy 

W-3.12T 

28776             

6 Żłobek nr 7, 

ul. Braci 

Wieniawskic

h 10, 20-844 

Lublin  

BW-2.12T 10215             

Rozliczenie o 

którym mowa 

1*)  - wg grupy 

W-2.12T 

10215             

7 Żłobek nr 

8, ul. 

Nałkowsk

ich 102, 

20-470 

Lublin  

BW-2.12T 8816             

Rozliczenie o 

którym mowa 

1*)  - wg grupy 

W-2.12T 

8816             
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8 Żłobek nr 

9, ul. 

Zelwero

wicza 2, 

20-875 

Lublin 

BW-3.12T 23635             

Rozliczenie o 

którym mowa 

1*)  - wg grupy 

W-3.12T 

23635             

9 Razem:    

 

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi: ......................................................................zł 

(słownie: ..........................................zł)       stawka podatku VAT ............................% 

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: .....................................................................zł 

(słownie: .............................................................................................................................zł) 

Zamawiający, przed zawarciem umowy złoży oświadczenie, o spełnieniu warunków 

pozwalających na uznanie go za odbiorcę, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d . 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.)  

1) - Wartość rozliczenia według grupy taryfowej po złożeniu przez Zamawiającego 

przed zawarciem umowy, oświadczenia o którym mowa w art. 62bb  ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.) 

...................................                                     ............ .............................................................  

(miejscowość i data)                                         (Podpis i pieczątka osoby/osób                                                                          

upoważnionej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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Nr sprawy MZŻ. 252-9/22    Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1.  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Paliwo gazowe- gaz ziemny 

wysokometanowy E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 kPa do instalacji znajdującej się w 

placówkach wskazanych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz przenosić na 

własność Zamawiającego dostarczone mu Paliwa gazowego.  

2.  (Dział 855, rozdział 85516, § 4260 – zgodnie z klasyfikacją budżetową, zadanie 

budżetowe MZZ/W/103/00/10/0001). 

3. Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywać na warunkach określonych przepisami 

ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie 

przepisów wykonawczych, przepisami Kodeksu Cywilnego, postanowieniami umowy oraz 

zgodnie z Taryfą dla paliwa gazowego Wykonawcy i ofertą złożoną w zapytaniu 

ofertowym. 

4. Zamawiający będzie rozliczany za dystrybucję Paliwa gazowego do jego placówek na 

podstawie obowiązującej taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

5. Umowa kompleksowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 01-05-2022r. do 30-04-

2023r. z zastrzeżeniem pkt 7 –istotnych postanowień umowy. Zamawiający wyraża zgodę 

na zawarcie umowy w formie elektronicznej.  

6. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. 

Dz.U. 2021 poz. 716 ze zm.) 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. Dz.U. 2021 poz. 2249 ze 

zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 

2020 poz. 1740 ze zm.). 
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7.Umowa o zamówienie publiczne wchodzi w życie po pozytywnie przeprowadzonej 

procedurze zmiany sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umów dystrybucyjnych w 

zakresie każdego punktu poboru gazu. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi  

zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez 

ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.) i 

rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanych dostaw paliwa gazowego 

do punktów odbioru wskazanych w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – 

Wykaz punktów poboru gazu oraz zapewnienie należytego wykonania usług związanych z  

dystrybucją paliwa gazowego. 

10. Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy paliwo gazowe w ilości 

odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od 

szacunkowej prognozy jej zużycia. 

11. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez 

Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. 

12. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na 

wejściu z układu pomiarowego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD 

niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

14. Wykonawca świadcząc usługę kompleksową, zgodnie z posiadanymi kompetencjami 

pośredniczy w sprawach zmiany mocy oraz udziela pełnego wsparcia merytorycznego w 

zakresie optymalizacji zamówienia. Terminy oraz pozostałe szczegółowe rozwiązania 

związane z zamówieniem mocy i ilości paliwa gazowego wskazane są w Instrukcji i 

Taryfie OSD. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o 

przewidywanym terminie wznowienia dostarczenia paliwa gazowego, przerwanego                    

z powodu awarii sieci gazowej lub przerw w dostawie gazu. Zamawiający, wyraża zgodę 

na przekazywanie informacji od Wykonawcy o planowanych przerwach w dostawie gazu 

oraz o terminach wznowienia od OSD, umieszczonych na stronie internetowej.  
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16.  Okres rozliczeniowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wynosi 1 miesiąc lub 

zgodnie z czasookresami odczytów gazomierzy przez dystrybutora gazu, na podstawie 

odczytu rzeczywistego wskazań układu pomiarowego, wg cen określonych w ofercie 

Dostawcy.  

17. Płatności będą realizowane przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy 

w terminie 14 dni (zgodnie z treścią oferty) od daty wystawienia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

18. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z 

dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1666) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN tj. 5907653871221 

Zamawiającego.  

19. Ceny jednostkowe za usługi dystrybucji podane w ofercie mogą ulec zmianie tylko w 

przypadku zmiany taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania terminowo wszelkich czynności i uzgodnień z 

OSD, niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, poczynając od 

złożenia OSD zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż paliwa gazowego. 

21. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy: 

a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

paliwami gazowymi, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej –do posiadania 

aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu 

ziemnego, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

c) jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, Wykonawca oświadcza, 

że ma zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD) 

właściwym dla siedziby Zamawiającego, obowiązującą w okresie trwania niniejszej 

umowy. 

22. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, jeśli tego nie można 
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było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 

żadne odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni, licząc od 

daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

23. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać tylko wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. 

25. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 10.04.1997 r. 

Prawo Energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz 

Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020r. poz. 1740 ze zm.). 

26. Rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić w każdym czasie za pisemnym 

porozumieniem Stron. Ponadto rozwiązanie Umowy kompleksowej może nastąpić za 

wypowiedzeniem przez każdą ze stron przez pisemne oświadczenie złożone przez stronę 

umowy, ze skutkiem na koniec miesiąc następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 

doręczenie wypowiedzenia umowy. 

 

 


