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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18527-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Brzesko: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
2022/S 010-018527
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku
Adres pocztowy: ul. Ciepła 11
Miejscowość: Brzesko
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Michałczyk
E-mail: michalczyk@mpec.brzesko.pl
Tel.: +48 146862505
Faks: +48 146863005
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mpec.brzesko.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: energetyka cieplna

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa gazu na rok 2022 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu.
Numer referencyjny: MPEC.271.2.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów opałowych, obejmująca
sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego
o symbolu E, w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833
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ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, w odniesieniu do poszczególnych punktów
poboru
- o łącznym prognozowanym wolumenie 8,49 GWh
- do 64 punktów poboru.
- w okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
- dostawy będą odbywały się na terenie gmin Brzesko, Dębno, Wojnicz.
- dostawy w przypadku 64 punktów odbioru będą się odbywały na terenie OSD - Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o. odział w Tarnowie.
2.Dostawa gazu odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Gaz
dostarczany będzie do punktów odbioru szczegółowo opisanych w Załączniku nr 9 do SWZ.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09123000 Gaz ziemny

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy będą odbywały się na terenie gmin Brzesko, Dębno, Wojnicz.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów opałowych, obejmująca
sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego
o symbolu E, w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833
ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, w odniesieniu do poszczególnych punktów
poboru
- o łącznym prognozowanym wolumenie 8,49 GWh
- do 64 punktów poboru.
- w okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
- dostawy będą odbywały się na terenie gmin Brzesko, Dębno, Wojnicz.
- dostawy w przypadku 64 punktów odbioru będą się odbywały na terenie OSD - Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o. odział w Tarnowie.
2.Dostawa gazu odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Gaz
dostarczany będzie do punktów odbioru szczegółowo opisanych w Załączniku nr 9 do SWZ.

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
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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: 2021/S 225-589391

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:
Dostawa gazu na rok 2022 dla uczestników Brzeskiej Grupy Zakupowej Gazu.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) tj. Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
W wyznaczonym terminie na składanie ofert na realizacje przedmiotowego zadania wpłynęła jedna oferta
opiewająca na kwotę 6.127.429,30 zł brutto, Zamawiający zamierzał natomiast przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia kwotę 3.062.788,00 zł brutto. W związku z faktem, iż oferowana kwota na realizację zadania
przewyższa środki jakimi obecnie dysponuje Zamawiający postanowiono unieważnić przedmiotowe
postępowanie.
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
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe zasady określają stosowne przepisy działu VI Ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
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://uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2022
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