
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 173661-2014 z dnia 2014-08-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zebrzydowice 

Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy Zebrzydowice w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku 

- Prawo energetyczne / tj. Dz. U. z 2012 r nr 1059 z późn. zmianami / w ramach zamówienia prowadzonego na podstawie 

ustawy z... 

Termin składania ofert: 2014-08-21  

Zebrzydowice: Kompleksowa sprzeda ż paliwa gazowego do obiektów Gminy 

Zebrzydowice w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia  1997 roku - Prawo 

energetyczne / tj. Dz. U. z 2012 r. nr 1059 z pó źn. zmianami / w ramach 

zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówie ń publicznych / tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pó źniejszymi 

zmianami/.  

Numer ogłoszenia: 192689 - 2014; data zamieszczenia : 10.09.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w 

BZP: 173661 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 

4755107, faks 032 4693266. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów 

Gminy Zebrzydowice w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne / tj. Dz. U. z 2012 r. nr 

1059 z późn. zmianami / w ramach zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych / tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami/.. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy 

Zebrzydowice w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne /tj. Dz. U. z 2012r. nr 1059 z 

późn. zmianami / w ramach zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami / 1. Przedmiotem zamówienia jest 

kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 400 

510 m^3/+/-15%/ w okresie dostaw do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ z zastrzeżeniem, że 

rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu obecnie obowiązujących umów 
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kompleksowych na sprzedaż paliwa gazowego z obecnym Sprzedawcą. 2. Wykonawca dokona wszelkich czynności i 

uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia 

sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych, 

zgłoszenia do OSD nowych umów sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie 

stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem umów sprzedaży paliwa gazowego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami 

umownymi i planowanymi ilościami poboru paliwa gazowego zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Dostarczane paliwo 

gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi 

oraz Polskimi Normami. 5. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter wiążący oraz służy do porównania 

ofert, Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu możliwość bezkosztowych odchyleń od przewidywanego 

zużycia o co najmniej 15%. 6. Stawki opłat dystrybucyjnych wskazane w załączniku nr 2 pochodzą z aktualnej taryfy 

lokalnego OSD. NA potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert Wykonawcy w kalkulacji 

oferty przyjmą wskazane wartości stawek dla całego okresu realizacji zamówienia. 7. Sprzedaż paliwa gazowego 

będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególne jednostki organizacyjne 

Zamawiającego, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do SIWZ. 8.Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się 

odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. 9. 

Wskazane w pkt. 1 tolerancje dotyczące wolumenu będącego przedmiotem zamówienia należy rozumieć jako prawo 

opcji ustalone przez zamawiającego w rozumieniu zapisów art. 34 ust. 5 Pzp.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.12.00.00-6, 60.30.00.00-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  10.09.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

DUON Marketing and Trading S.A., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 734731,11 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  895373,36 

Oferta z najni ższą ceną: 895373,36 / Oferta z najwy ższą ceną: 895373,36 

Waluta:  PLN. 
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