
Głubczyce: Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego 
wysokometanowego do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach 
Numer ogłoszenia: 143043 - 2015; data zamieszczenia: 30.09.2015 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 128333 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 
ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce, woj. opolskie, tel. 077 4852242, faks 077 4852242. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: jednoosobowa spółka z udziałem samorządu 
terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa (sprzedaż i 
dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego do kotłowni przy ul. Olimpijskiej 1 w 
Głubczycach. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa 
dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do 
punktu poboru poprzez istniejące przyłącze średnicy 63mm PE, punkt wejścia do systemu 
dystrybucyjnego: 306127 Głubczyce, gazociąg źródłowy średnicy 110mm PE, ciśnienie 
paliwa gazowego w gazociągu źródłowym: minimalne 80,00kPa, maksymalne 350,00kPa. 
Moc przyłączeniowa 180 m3/h, moc umowna 130m3/h (1426kWh/h) dla potrzeb kotłowni 
pracującej w sezonie grzewczym, usytuowanej przy ul. Olimpijskiej 1 w Głubczycach. 
1Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie umownym: 332 400m3 (3 
647 092kWh). Zamawiający prognozuje zużycie paliwa gazowego w poszczególnych 
miesiącach roku kalendarzowego, w ilości: [kWh] styczeń 340 132 luty 279 786 marzec 254 
550 kwiecień 153 608 maj 49 374 czerwiec 0 Lipiec 0 sierpień 0 wrzesień 43 888 październik 
131 664 listopad 241 384 grudzień 329 160 razem 1 823 546 Prognoza służy wyłącznie do 
porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania 
do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania 
umowy paliwo gazowe w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu 
Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego 
przewidywanej ilości paliwa gazowego. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się będzie na 
podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie 



usług dystrybucji gazu zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach 
określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 
r., poz. 1059 ze zmianami) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Własność paliwa gazowego przechodzi na 
Zamawiającego w granicy własności sieci gazowej OSD określonej w warunkach 
przyłączenia do sieci gazowej. Zamawiający aktualnie związany jest umową kompleksową do 
dnia 31.12.2015r. Charakterystyka gazowa obiektu: Grupa przyłączeniowa - podmiot 
deklarujący pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny 
wysokometanowy Grupa taryfowa - w zakresie dostarczania paliw: W-6A, w zakresie 
dystrybucji paliw: W-6.1 Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego - kotłownia przy ul. 
Olimpijskiej 1 w Głubczycach Cel wykorzystania paliwa gazowego: opałowy (w sezonie 
grzewczym) Rodzaj i moc odbiorników gazu: kocioł gazowy - 1000 kW - 2 szt. Moc 
przyłączeniowa: 180 m3/h. Moc umowna: 130 m3/h. (1426 kWh/h) Rodzaj paliwa gazowego: 
E (GZ-50) gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E Paliwa gazowe. 
Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania, PN-C-04753: Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego 
odbiorcom z sieci rozdzielczej. Układ pomiarowy: gazomierz rotorowy G-25 - własność 
Operatora Operator Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa Zamawiający nie 
jest zwolniony z akcyzy na podstawie art. 31b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. 
z 2014r poz. 752). Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia 
dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcy. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.21.00.00-8. 

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 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  24.09.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• EWE Polska Spółka z o.o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań, kraj/woj. 
wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 657565,36 PLN. 



IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 709119,10  
• Oferta z najniższą ceną: 709119,10 / Oferta z najwyższą ceną: 731059,62  
• Waluta:  PLN . 

 


