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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:726436-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Starachowice: Gaz ziemny
2022/S 249-726436

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: POWIAT STARACHOWICKI
Adres pocztowy: dr. Władysława Borkowskiego 4
Miejscowość: STARACHOWICE
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 27-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szyderska
E-mail: k.szyderska@powiat.starachowice.pl 
Tel.:  +48 412760947
Faks:  +48 412760947
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiat.starachowice.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA 
POTRZEBY STAROPOLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ
Numer referencyjny: ZP.272.19.2022

II.1.2) Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO 
WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY STAROPOLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ dla obiektów 
wskazanych w zał. nr 1. Zamówienie – kompleksowa dostaw gazu ziemnego do obiektów wymienionych w 
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załączniku nr 1: Szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.01.2024 r. 
wynosi 3 117 299,00 kWh.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65210000 Przesył gazu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Powiatu Starachowickiego oraz Gmin tworzących Grupę Zakupową wymienionych w załączniku nr 1.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO 
WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY STAROPOLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ dla obiektów 
wskazanych w zał. nr 1. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej 
postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa 
kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, Kodeksu cywilnego 
oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
Powiat Starachowicki oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 będą zawierać odrębne umowy wynikające z 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania z wolnej ręki na 
WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA 
POTRZEBY STAROPOLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów 
przez Powiat i jej jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1.
2. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do 
wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu:
• Gminy Mirzec
• Gminy Wojciechowice
jak również z jednostkami organizacyjnymi, które wskazane zostały w Załączniku nr 1.
3. Zamówienie – kompleksowa dostaw gazu ziemnego do obiektów wymienionych w załączniku nr 1:
1) Szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.01.2024 r. wynosi 3 117 
299,00 kWh.
Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w ww. okresie składają się: opłata za sprzedaż gazu, opłata 
abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.
2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.01.2024 r. wynosi 987 888,55 zł. W 
kosztach ponoszonych w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia nie zostały uwzględnione 
ewentualne opłaty za przekroczenie Mocy umownej, opłaty z tytułu niedostosowania się przez zamawiającego 
do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz inne dodatkowe opłaty 
ustalone w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, 
która obowiązuje zarówno wszystkich Wykonawców jak i Zamawiających (sprzedawców i odbiorców), na 
zasadach wynikających z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej.
4. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się w przypadku większości punktów poboru 
po raz pierwszy. Szczegółowe informacje zawarte zostały w zał. nr 1. Zamawiający w Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1) wskazał w przypadku, których punktów poboru gazu oraz w jakiej części 
poszczególni odbiorcy będą korzystać z ochrony taryfowej zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach 
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służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202). 
Informacje te zostały zamieszczone również w zał. nr 1.1 i zał. nr 3.

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
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
W związku z tym, że w postępowaniu na WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO 
WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY STAROPOLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ w trybie 
przetargu nieograniczonego nie wpłynęły żadne oferty, przeprowadzone zostało postępowania w trybie z
wolnej ręki dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Zgodnie z art. 214 ust.
1 pkt 6 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w
trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone
na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zostały złożone żadne oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Zważywszy na fakt, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego PGNiG Obrót Detaliczny
Sp. z o.o. przesłało zapytania do postępowania, a co
najważniejsze jest to sprzedawca, który dostarcza paliwo gazowe w przypadku Gmin i podmiotów
tworzących Grupę Zakupową, zaproszenie zostało skierowane właśnie do tego Wykonawcy.
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. widziany jest, jako spółka stabilna w czasach rosnących cen i
zapowiadanego kryzysu energetycznego.14.12.2022 r. Pełnomocnik Zamawiającego przesłał do
Wykonawcy niezbędne dokumenty do przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na WYKONANIE 
KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY 
STAROPOLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ. Zaproszenie z załącznikami zostało również zamieszczone na
stronie prowadzonego postępowania. W zaproszeniu Pełnomocnik Zamawiającego wskazał termin rozpoczęcia
rozmów na dzień 21.12.2022 r., a następnie zmienił ten termin na 22.12.2022 r. informując Wykonawcę. W 
wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył oferty.

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.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
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IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Waraszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Waraszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w ustawie Pzp. Terminy składania odwołań wskazane zostały w art. 515 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Waraszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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