
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Kompleksowa usługa dostawy i dystrybucji paliwa gazowego dla obiektu TWR Kraków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140886771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieżowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-147

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pansa.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/pazp/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe
osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zapewnienie służby żeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarzadzanie przepływem ruchu
lotniczego

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 usługa dostawy i dystrybucji paliwa gazowego dla obiektu TWR Kraków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-073660c7-a43c-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00106558/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-01 10:53

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

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00088557/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na
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podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne przyjęcia trybu:
Art. 214 ust. 1 pkt. 5 ustawy
Uzasadnienie faktyczne przyjęcia trybu: 
Zamawiający zgodnie z art. 215 pkt 5 ustawy Pzp, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po
jego stronie oraz ze względu na niestabilną sytuację na rynku gazu związaną z wojną na Ukrainie, której nie mógł
przewidzieć, jak i braku możliwości zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia, wskazuje
firmę PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. jako Wykonawcę, który w trybie natychmiastowym jest wstanie wykonać
przedmiotowe zamówienie, będąc jednocześnie gwarantem zapewnienia ciągłości dostaw do czasu wyłonienia Wykonawcy
w trybie przetargu nieograniczonego.
W związku z powyższym wnioskuję o zatwierdzenie trybu zamówienia z wolnej ręki w przedmiotowym postępowaniu,
zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 5 ustawy, które zostanie udzielone Wykonawcy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o., ul. Jana
Kazimierza 3, 01-248 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 92/PAŻP/2022/AZP

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

4.3.) Wartość zamówienia: 212897,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dostawy i dystrybucji gazu ziemnego wysoko-metanowego (grupa E),
grupa taryfowa o symbolu W – 5 do budynku TWR Kraków, ul. Kap. Medweckiego 1B, 32-083 Balice o ciśnieniu nie
mniejszym niż 2,5 kPa

4.5.3.) Główny kod CPV: 09120000-6 - Paliwa gazowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 261864,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 261864,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 261864,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
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7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 147003421

7.3.3) Ulica: ul. Jana Kazimierza 3

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-248

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 261864,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa zawarta na czas oznaczony do dnia 30.09.2022 r. z opcją przedłużenia Umowy do 31.12.2022 r., po
poinformowaniu Sprzedawcy o potrzebie zastosowania prawa opcji na 21 dni przed terminem 30.09.2022r
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