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Polska-Racibórz: Gaz ziemny
2022/S 093-254378

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE - ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO
Adres pocztowy: ul. Kozielska 19
Miejscowość: Racibórz
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 47-400
Państwo: Polska
E-mail: biuro@eopt.pl 
Tel.:  +48 601066162
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/eopt
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/eopt

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
KOMPLEKSOWY ZAKUP PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Numer referencyjny: EO/EG/005/2022

II.1.2) Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa gazowego przez Zamawiającego o łącznym szacunkowym 
wolumenie 5 166,6 MWh (+/- 15%) w okresie dostaw, tj. od dnia 01.07.2022 roku do dnia 30.06.2024 roku, 
z czego wolumen ten będzie rozliczany na podstawie cen wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 2022 
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r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na 
rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202) o ile cena ofertowa złożona przez Wykonawcę będzie wyższa od cen 
wynikających w ww. ustawy.

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
60300000 Usługi przesyłu rurociągami

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa gazowego i usług dystrybucji gazu przez Zamawiającego o łącznym 
szacunkowym wolumenie 5 166,6 MWh (+/- 15%) w okresie dostaw, tj. od dnia 01.07.2022 roku do dnia 
30.06.2024 roku, z czego wolumen ten będzie rozliczany na podstawie cen wynikających z ustawy z dnia 
26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku 
z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202) o ile cena ofertowa złożona przez Wykonawcę będzie 
wyższa od cen wynikających w ww. ustawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
15 % od szacunkowego zużycia
Realizacja prawa wynikającego z opcji odbywała się będzie w sposób automatyczny poprzez zużycie paliwa 
gazowego przez poszczególne punkty poboru gazu i ich jego późniejsze rozliczanie przez Wykonawcę.

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 070-182937

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:
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KOMPLEKSOWY ZAKUP PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

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 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w 
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2022
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