
Ogłoszenie nr 510323739-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.

Gmina Daszyna: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż
gazu ziemnego obiektów Gminy Daszyna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 637114-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Daszyna, Krajowy numer identyfikacyjny 61101588500000, ul. Daszyna  , 99-107 
Daszyna, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 243 890 400, e-mail ugdaszyna@op.pl, faks
242 890 400.
Adres strony internetowej (url): www.daszyna.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż gazu ziemnego
obiektów Gminy Daszyna

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PPI.271.11.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E)
obejmująca sprzedaż gazu dla potrzeb obiektów Gminy Daszyna tj. do punktu wyjścia do
systemu dystrybucyjnego Gminy Daszyna (punkt wyjścia Witonia). Zakres zamówienia
obejmuje zakup gazu w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. do 6 kotłowni
gminnych w miejscowościach: Daszyna, Mazew, Koryta, Sławoszew, Daszyna, Witonia w ilości
szacunkowej łącznej 4.000.000,00 kWh. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego dla
poszczególnych obiektów jednostek Gminy Daszyna zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.
Szacunkowa ilość gazu ma zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjne, nie stanowi
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zobowiązania do jego zakupu. Rzeczywista ilość zakupionego gazu w trakcie realizacji umowy
wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostarczanie gazu odbywać się
będzie na podstawie umowy sprzedaży gazu i ma być .wykonane na warunkach określonych
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755
z późn. zm..), Kodeksu cywilnego i przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie.
Gmina Daszyna jest zwolniona od podatku akcyzowego na wyroby gazowe przeznaczone do
celów opałowych (ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym – t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 864 z późn. zm.). Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg i
terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Gmina Daszyna będzie dokonywać
zakupu paliwa gazowego w punkcie wyjścia do systemu dystrybucyjnego Gminy Daszyna
(punkt wyjścia Witonia). Oferta nie ma obejmować świadczenia usługi dystrybucji i świadczenia
usługi kompleksowej w systemie dystrybucyjnym Gminy Daszyna.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 458113.36
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Daszyna 34a
Kod pocztowy: 99-107
Miejscowość: Daszyna
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Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 563479.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 563479.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 563479.43
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/cd9271ff-9619-4189-8827-ae4c...

3 z 3 2020-01-29, 11:31


