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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:484194-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kleszczów: Gaz ziemny
2022/S 171-484194
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O.
Krajowy numer identyfikacyjny: 769-218-02-39
Adres pocztowy: ul. Sportowa 8
Miejscowość: Kleszczów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Szczepanik
E-mail: zamowieniapubliczne@kompleks-solpark.pl
Tel.: +48 447316500
Adresy internetowe:
Główny adres: www.solpark-kleszczow.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z o.o.

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawę (sprzedaż) i dystrybucję gazu do obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. w Kleszczowie.
Numer referencyjny: CRZPU/4/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji –
gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zarządu, ul.Sportowa 8 i 3, 09-410 Kleszczów

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usług
dystrybucji – gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. o
łącznym prognozowanym wolumenie 4 000 000 KWh do obiektów wymienionych w Załączniku nr 7 do SWZ. W
celu ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh przyjęto współczynnik konwersji 10,972.
1.2 Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od
faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości gazu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości gazu nie pociąga
Zamawiającego do żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość
gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora.
1.3 Standardy jakościowe
Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za pośrednictwem sieci
dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych wraz z
usługą przesyłu.
Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej będą wykonywane na
warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne oraz przepisami
wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami taryfy OSD. Parametry jakościowe paliw gazowych regulują
przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze oraz Polskie Normy.
1.4 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 (w przypadku gdyby Zamawiający nie dopełnił
tego obowiązku), zgłoszenia do OSD nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca
wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem umowy
sprzedaży paliwa gazowego.
1.5. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy oraz służy do porównania ofert.
1.6. Stawki opłat dystrybucyjnych wskazane w Załączniku nr 2 do SWZ muszą być zgodne z aktualną taryfą
lokalnego OSD i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego
OSD. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert Wykonawcy w kalkulacji
oferty przyjmą wskazane wartości stawek dla całego okresu realizacji zamówienia.
1.7. Rozliczenia za sprzedaż paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie wskazań układów pomiaroworozliczeniowych.
1.8. Rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w okresach rozliczeniowych
zgodnych z okresami ustalonymi przez Operatora Systemu Dystrybucji, według cen jednostkowych dla
każdego punktu poboru oddzielnie, na podstawie faktycznego zużycia energii w danym okresie rozliczeniowym,
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powiększonym odpowiednio o wartość składników stałych danego punktu poboru płatnych miesięcznie,
określonym w formularzu cenowym Wykonawcy.
1.9. W ramach sprzedaży paliwa gazowego Wykonawca zobowiązuje się pełnić funkcję podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe.
1.10. Zamawiający do dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwa oraz wszelkie
potrzebne dane do uzupełnienia wniosków zmiany sprzedawcy.
1.11. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia oddzielnych faktur dla każdego punktu poboru.
1.12. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
09123000-7 GAZ ZIEMNY
65210000-8 PRZESYŁ GAZU
65200000-5 PRZESYŁ I PODOBNE USŁUGI
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 148-422889

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dostawę (sprzedaż) i dystrybucję gazu do obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. w Kleszczowie.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 255 ust 3 Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – cena
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec
treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie
w przypadkach innych niż w/określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia. Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zawiera dział IX ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2022
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