
Ogłoszenie nr 510255212-N-2019 z dnia 26-11-2019 r. 

Urbitor Sp. z o.o.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego 
wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję 
gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o. 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 613126-N-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Urbitor Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 00131101160000, ul. Chrobrego  105/107, 87-100  Toruń, woj. 
kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48(56)6694301, +48512118968, e-mail j.wolanska@urbitor.pl, 
m.suryn@urbitor.pl, faks +48(56)6604820. 
Adres strony internetowej (url): www.urbitor.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla 
potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DS/ZP03/2019 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca 
sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o. Przewidywana ilość: 5 
punktów poboru gazu - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 4. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie 
dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do SIWZ szacuje 
się na 1329787 kWh. (110620 m3 ). Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec 
zmianie. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu 
dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu. Szacunkowe zapotrzebowanie na 
paliwo gazowe przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od 
faktycznego wykorzystania paliwa gazowego i w żadnym razie nie może być podstawą 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 
paliwa gazowego w podanej ilości. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego, w zakresie do ± 20% względem ilości 
określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio 
zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zwiększenie ilości 
zakupionego paliwa gazowego i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z 
zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia 
dostaw paliwa gazowego do 30% ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość 
skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru lub zwiększenia zapotrzebowania na dostawę 
paliwa gazowego do punktów opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem 

Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie 
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w 



przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Przedmiot zamówienia szczegółowo 
określają załączniki do SIWZ: zał. nr 2 (Istotne postanowienia umowy) oraz zał. nr 1 (Lista obiektów 
Zamawiającego) 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7 
 
Dodatkowe kody CPV: 65210000-8, 65200000-5 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca 

sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Urbitor Sp. z o.o. 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2019 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 187807.15 

Waluta zlp 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  1 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie 

 

Nazwa wykonawcy: PGNiG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. 

Email wykonawcy: przetargiod@pgnig.pl 

Adres pocztowy: UL. JANA KAZIMIERZA 3 

Kod pocztowy: 01-248 

Miejscowość: WARSZAWA 

Kraj/woj.: Polska 

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 231002.78 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 231002.78 



Oferta z najwyższą ceną/kosztem 231002.78 

Waluta: zlp 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami. 
  

 


