Jelenia Góra, dnia 2 kwietnia 2014 r.
ROT-IV.272.1.1.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – dostawy
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego)
do budynków administracyjno-biurowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
przy ul. PodchorąŜych 15 i ul. Kochanowskiego 10
Numer ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 112018 - 2014;
data zamieszczenia: 02.04.2014 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 03.03.2014 r. pod numerem: 68938-2014.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie było zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Jana
Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 6473103, faks 75 7526419
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa paliwa
gazowego (gazu ziemnego) do budynków administracyjno-biurowych Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Górze przy ul. PodchorąŜych 15 i ul. Kochanowskiego 10
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (zawierająca elementy
dostawy i dystrybucji gazu) do instalacji znajdujących się w budynkach administracyjno-biurowych –
w celach grzewczych (lokalizacja 1 – ul. PodchorąŜych 15, 58-506 Jelenia Góra; lokalizacja 2 – ul.
Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra).
2. Zamówienie podzielone zostało na dwie części:
1) CZĘŚĆ I – Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynku przy ul. PodchorąŜych 15
w Jeleniej Górze;
2) CZĘŚĆ II – Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynku przy ul. Kochanowskiego
10 w Jeleniej Górze.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie CZĘŚCI I zamówienia:
1) Okres realizacji kompleksowej dostawy gazu: 45 miesięcy.
2) Przewidywana ilość zamawianego gazu w okresie realizacji zamówienia, tj. w okresie 45
miesięcy – 158.000 m3. UWAGA: Ilość przewidywanego do zamówienia gazu jest wielkością
orientacyjną, stąd Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw
w ilości podanej powyŜej. Dostawy gazu realizowane w trakcie obowiązywania umowy mogą
róŜnić się ilościowo – w zaleŜności od bieŜących potrzeb Zamawiającego.
3) Charakterystyka:
a) gaz ziemny wysokometanowy grupy E (GZ-50) – wg PN-C-04753:2011 – przy ciśnieniu
nie niŜszym niŜ 1,8 kPa;
b) moc umowna – 13 m3/h;
c) średni pobór roczny – 42.000 m3;
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przewidywane (szacunkowe) zuŜycie gazu w okresie 45 m-cy: 158.000 m3;
dotychczas stosowana taryfa – W-5;
dotychczasowa umowa kompleksowa wygasa z dniem 31.03.2014 r.;
urządzenie gazowe do którego dostarczane będzie paliwo gazowe – piec gazowy
o mocy 375 kW (1 szt.).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie CZĘŚCI II zamówienia:
1) Okres realizacji kompleksowej dostawy gazu: 45 miesięcy.
2) Przewidywana ilość zamawianego gazu w okresie realizacji zamówienia, tj. w okresie 45
miesięcy – 57.000 m3. UWAGA: Ilość przewidywanego do zamówienia gazu jest wielkością
orientacyjną, stąd Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw
w ilości podanej powyŜej. Dostawy gazu realizowane w trakcie obowiązywania umowy mogą
róŜnić się ilościowo – w zaleŜności od bieŜących potrzeb Zamawiającego.
3) Charakterystyka:
a) gaz ziemny wysokometanowy grupy E (GZ-50) – wg PN-C-04753:2011 – przy ciśnieniu
nie niŜszym niŜ 1,60 kPa;
b) moc umowna – 10 m3/h;
c) średni pobór roczny – 15.000 m3;
d) przewidywane (szacunkowe) zuŜycie gazu w okresie 45 m-cy: 57.000 m3;
e) dotychczas stosowana taryfa – W-4;
f) dotychczasowa umowa kompleksowa wygasa z dniem 31.03.2014 r.;
g) urządzenie gazowe do którego dostarczane będzie paliwo gazowe – kocioł c.o. gazowy
SCHASER wyposaŜony w palnik gazowy typ GAS TRACER GT2X firmy ALKASTER
– o mocy 127 kW (1 szt.).
5. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest zwolniony z akcyzy w związku z przeznaczeniem zamawianego
paliwa gazowego do celów opałowych przez organy administracji publicznej (art. 31 b ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.).
6. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw gazu ziemnego oraz świadczenia usług
dystrybucji gazu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
i zgodnie z Polskimi normami.
7. Jeśli Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej do której przyłączone są instalacje
znajdujące się w obiektach przy ul. PodchorąŜych 15 i ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze –
wówczas musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
8. Jeśli Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej do której przyłączone są instalacje
znajdujące się w obiektach przy ul. PodchorąŜych 15 i ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze –
wówczas musi posiadać podpisaną generalną umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego – Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
W sytuacji, gdy umowa, o której mowa powyŜej, wygaśnie przed zakończeniem realizacji
przedmiotowego zamówienia, wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedłuŜenia waŜności
umowy generalnej z OSD do czasu wygaśnięcia umowy zawartej z Zamawiającym.
9. Zmiany cen i stawek jednostkowych w okresie trwania zamówienia mogą nastąpić wyłącznie
przy zmianie:
1) taryfy przedsiębiorstwa energetycznego dla paliw gazowych – zatwierdzonej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki;
2) taryfy lokalnego OSD – zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
3) podatku akcyzowego;
4) podatku VAT;
5) ogólnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie;
6) mocy umownej i/lub grupy taryfowej.
10. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania następujących czynności związanych
ze zmianą sprzedawcy paliwa gazowego:
d)
e)
f)
g)
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1) wypełnienia, podpisania oraz złoŜenia (w imieniu własnym i Zamawiającego) do Operatora
Systemu Dystrybucyjnego (Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie)
pisemnego zgłoszenia o zawarciu nowej umowy sprzedaŜy paliwa gazowego dla odbiorcy
przyłączonego do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie;
2) reprezentowania Zamawiającego przed Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy.
11. Informacje dodatkowe – przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem udzielanym
w częściach, z których kaŜda stanowi przedmiot odrębnego postępowania; pozostałe części
zamówienia: 1) kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu przy ul. Kopernika 4
w Szklarskiej Porębie, 2) kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektu przy ul. Bronka
Czecha 15 w Szklarskiej Porębie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7 (Gaz ziemny), 65.21.00.00-8 (Przesył
gazu).
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
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynku przy ul. PodchorąŜych 15 w Jeleniej Górze
IV.1) Data udzielenia zamówienia: 31.03.2014 r.
IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1
IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0
IV.4) Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, województwo mazowieckie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 295.015,26 zł
IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniŜszą i najwyŜszą ceną:
Cena wybranej oferty: 334.763,40 zł
Oferta z najniŜszą ceną: 334.763,40 zł
Oferta z najwyŜszą ceną: 334.763,40 zł
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynku przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze
IV.1) Data udzielenia zamówienia: 31.03.2014 r.
IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1
IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0
IV.4) Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, województwo mazowieckie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101.276,10 zł
IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniŜszą i najwyŜszą ceną:
Cena wybranej oferty: 126.724,75 zł
Oferta z najniŜszą ceną: 126.724,75 zł
Oferta z najwyŜszą ceną: 126.724,75 zł
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