
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do
jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Nowy Targ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywa 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umnt@um.nowytarg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytarg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

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

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 wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu do
jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fc67f23-d1dd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177672/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-26 09:33

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016844/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu
do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r.

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
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157412/01

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: ZP.271.14.2022

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca
sprzedaż oraz dystrybucję gazu do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r. 
2. Szczegółowe dane dotyczące dostawy i sposobu jej wykonania:
1/ zakres zamówienia obejmuje sprzedaż oraz dystrybucję gazu w ilości:
a) dla I części zamówienia około 752 518,00 kWh, 
b) dla II części zamówienia około 249 291,00 kWh
2/ szacunkowe zużycie gazu w wyżej wymienionym okresie, moce umowne, taryfy gazowe dla poszczególnych obiektów
oraz ich charakterystyka gazowa zostały wskazane w zestawieniu, które będzie stanowić załącznik nr 2 do specyfikacji
warunków zamówienia. 
3/ wskazane zużycie ma charakter szacunkowy i orientacyjny, który służy jedynie wycenie, a następnie porównaniu ofert, a
w konsekwencji nie stanowi zobowiązania zamawiającego do zakupu gazu w podanej ilości, która może ulec zwiększeniu
lub zmniejszeniu w okresie realizacji umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia gazu w
obiekcie, zgodnie ze wskazaniami liczników,
4/ ilość punktów poboru gazu może ulec zmianie, zmiany będą wprowadzane w formie aneksu do umowy.
4/ dostarczany przez wykonawcę gaz ziemny musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, w
szczególności ustawie Prawo energetyczne (Dz. U. 2021r. poz. 716 z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na
jej podstawie, jak i innych związanych z nimi aktach obowiązującego prawa oraz polskimi normami,
6/ zamawiający posiada obecnie zawarte umowy na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego zgodnie z zestawieniem
załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
7/ po zakończeniu postępowania zamawiający przekaże wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wszelkie dane
niezbędne do przeprowadzenia przez wykonawcę zmiany sprzedawcy,
8/ zamawiający udzieli wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu zamawiającego zawartej umowy
sprzedaży gazu do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD, 
9/ zamawiający ma prawo w trakcie trwania umowy do złożenia wniosku o zmianę mocy umownej,
10/ termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie krótszy niż 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej, nie częściej niż raz w miesiącu faktury, ze wskazaniem punktu odbioru i ilości zużycia gazu i dostarczenia jej
na adres korespondencyjny odbiorcy (wskazany w umowie),
11/ termin dostarczenia odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury lub faktur VAT ustala się na nie mniej niż 14 dni przed
terminem zapłaty określonym na fakturze. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT
zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia,
12/ rozliczenia odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia gazu (wyklucza się stosowanie rat planowych i faktur
prognoz) w danym okresie rozliczeniowym wg ceny jednostkowej wynikającej z oferty wykonawcy,
13/ zamawiający dla taryfy W-2.1 dopuszcza możliwość rozliczania poprzez dwumiesięczne faktury prognozowe,
14/ cena jednostkowa netto sprzedaży gazu ziemnego jest stała przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem możliwości
jej zmiany w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego za sprzedaż gazu ziemnego oraz wysokości opłaty stałej i
zmiennej wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy Operatora Systemu
Dystrybucyjnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
15/ cena jednostkowa brutto może ulec zmianie również w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług
VAT.
16/ wymagane jest posiadanie przez wykonawcę, umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (Polska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 25C Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów) na
świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku
wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, 

3. Istotne postanowienia umowy:
1/ zamawiający zaakceptuje treść umowy stosowanej w swej działalności przez wykonawcę pod warunkiem, że będzie ona
zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wybrany wykonawca winien przedstawić zamawiającemu w
terminie do 5 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania projekt umowy kompleksowej dostawy gazu ziemnego, 
2/ Urząd Miasta Nowy Targ jako centralny zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie przetargowe, natomiast
umowy zostaną podpisane oddzielnie przez każdą jednostkę Gminy Miasto Nowy Targ, 
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3/ dostawę należy realizować nie wcześniej niż od dnia 01.07.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, z zastrzeżeniem, że
rozpoczęcie dostaw z wybranym dostawcą nastąpi również nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas
obowiązujących umów dotyczących dostarczania paliwa gazowego oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy,
4/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tak określonym przypadku wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
5/ wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
6/ zamawiający informuje, iż akcyza na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019r
poz. 864 z późn. zm.) będzie płacona lub odbiorca będzie zwolniony na podstawie oświadczeń złożonych przez odbiorcę
gazu, 
8/ w sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm..) i Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019r. Poz. 1145)

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.5.5.) Wartość części: 189564,63 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmująca
sprzedaż oraz dystrybucję gazu do jednostek Gminy Miasto Nowy Targ w okresie od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r. 
2. Szczegółowe dane dotyczące dostawy i sposobu jej wykonania:
1/ zakres zamówienia obejmuje sprzedaż oraz dystrybucję gazu w ilości:
a) dla I części zamówienia około 752 518,00 kWh, 
b) dla II części zamówienia około 249 291,00 kWh
2/ szacunkowe zużycie gazu w wyżej wymienionym okresie, moce umowne, taryfy gazowe dla poszczególnych obiektów
oraz ich charakterystyka gazowa zostały wskazane w zestawieniu, które będzie stanowić załącznik nr 2 do specyfikacji
warunków zamówienia. 
3/ wskazane zużycie ma charakter szacunkowy i orientacyjny, który służy jedynie wycenie, a następnie porównaniu ofert, a
w konsekwencji nie stanowi zobowiązania zamawiającego do zakupu gazu w podanej ilości, która może ulec zwiększeniu
lub zmniejszeniu w okresie realizacji umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia gazu w
obiekcie, zgodnie ze wskazaniami liczników,
4/ ilość punktów poboru gazu może ulec zmianie, zmiany będą wprowadzane w formie aneksu do umowy.
4/ dostarczany przez wykonawcę gaz ziemny musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, w
szczególności ustawie Prawo energetyczne (Dz. U. 2021r. poz. 716 z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych wydanych na
jej podstawie, jak i innych związanych z nimi aktach obowiązującego prawa oraz polskimi normami,
6/ zamawiający posiada obecnie zawarte umowy na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego zgodnie z zestawieniem
załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
7/ po zakończeniu postępowania zamawiający przekaże wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wszelkie dane
niezbędne do przeprowadzenia przez wykonawcę zmiany sprzedawcy,
8/ zamawiający udzieli wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu zamawiającego zawartej umowy
sprzedaży gazu do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD, 
9/ zamawiający ma prawo w trakcie trwania umowy do złożenia wniosku o zmianę mocy umownej,
10/ termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie krótszy niż 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej, nie częściej niż raz w miesiącu faktury, ze wskazaniem punktu odbioru i ilości zużycia gazu i dostarczenia jej
na adres korespondencyjny odbiorcy (wskazany w umowie),
11/ termin dostarczenia odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury lub faktur VAT ustala się na nie mniej niż 14 dni przed
terminem zapłaty określonym na fakturze. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT
zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia,
12/ rozliczenia odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia gazu (wyklucza się stosowanie rat planowych i faktur
prognoz) w danym okresie rozliczeniowym wg ceny jednostkowej wynikającej z oferty wykonawcy,
13/ zamawiający dla taryfy W-2.1 dopuszcza możliwość rozliczania poprzez dwumiesięczne faktury prognozowe,
14/ cena jednostkowa netto sprzedaży gazu ziemnego jest stała przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem możliwości
jej zmiany w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego za sprzedaż gazu ziemnego oraz wysokości opłaty stałej i
zmiennej wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy Operatora Systemu
Dystrybucyjnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
15/ cena jednostkowa brutto może ulec zmianie również w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług
VAT.
16/ wymagane jest posiadanie przez wykonawcę, umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (Polska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 25C Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów) na
świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku
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wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, 

3. Istotne postanowienia umowy:
1/ zamawiający zaakceptuje treść umowy stosowanej w swej działalności przez wykonawcę pod warunkiem, że będzie ona
zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wybrany wykonawca winien przedstawić zamawiającemu w
terminie do 5 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania projekt umowy kompleksowej dostawy gazu ziemnego, 
2/ Urząd Miasta Nowy Targ jako centralny zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie przetargowe, natomiast
umowy zostaną podpisane oddzielnie przez każdą jednostkę Gminy Miasto Nowy Targ, 
3/ dostawę należy realizować nie wcześniej niż od dnia 01.07.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, z zastrzeżeniem, że
rozpoczęcie dostaw z wybranym dostawcą nastąpi również nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas
obowiązujących umów dotyczących dostarczania paliwa gazowego oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany
sprzedawcy,
4/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tak określonym przypadku wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
5/ wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
6/ zamawiający informuje, iż akcyza na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019r
poz. 864 z późn. zm.) będzie płacona lub odbiorca będzie zwolniony na podstawie oświadczeń złożonych przez odbiorcę
gazu, 
8/ w sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm..) i Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019r. Poz. 1145)

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

65210000-8 - Przesył gazu

4.5.5.) Wartość części: 214966,98 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym unieważnia się, ponieważ nie złożono żadnej
oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym unieważnia się, ponieważ nie złożono żadnej
oferty.
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