
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektu
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przy ul.

Wapiennikowej 21 A

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292647531

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wapiennikowa 21A

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-112

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3610786

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: da-kielce@piorin.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://piorin.gov.pl/wiorin/swietokrzyskie/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://piorin.gov.pl/wiorin/swietokrzyskie/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektu
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przy ul.

Wapiennikowej 21 A
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eac16610-590e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026837

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00308590/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WAD.272.20.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kompleksowa dostawa gazu ziemnego
wysokometanowego typu E do obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 21A. Dostarczanie gazu będzie się odbywać
na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy 
o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa).
2. Zapotrzebowane ilości paliwa gazowego została obliczone na podstawie zużycia za okres od
listopada 2020 do listopada 2021. 
Zapotrzebowanie na gaz ziemny przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości
zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania gazu ziemnego i w żadnym razie
nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Prognozowane
zużycie gazu ma charakter orientacyjny, bowiem nie można z góry ustalić ilości, która zostanie
dostarczona Zamawiającemu i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu
gazu ziemnego w podanej ilości. W przypadku zużycia większego jak szacowane na 2022 r.
wykonawca dostarczy niezbędną ilość gazu na warunkach rynkowych za kwotę nie wyższą jak
cena w ofercie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niepełnej realizacji umowy w zakresie ilości asortymentu
wchodzącego do zakresu niniejszej umowy w zależności od bieżących potrzeb. Łączna wartość
ograniczenia nie przekroczy 30% wartości umowy.
3. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i
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zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 1190).
4. 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.
Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, zgodnie z art. 4 prawa energetycznego
poinformuje dotychczasowego operatora systemu przesyłowego oraz operatora systemu
dystrybucyjnego nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia 
o zawarciu umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.
Więcej informacji w SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 239999,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 239999,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 239999,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGNIG OBRÓT DETALICZNY
SP. Z O.O.
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272706082

7.3.3) Ulica: UL. JANA KAZIMIERZA 3

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 01-248

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 239999,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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