3.12.2020

Ogłoszenie nr 550532686-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.
Rogów: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i
dystrybucję gazu na teren SGGW Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie przez okres 36
miesięcy OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny,
Krajowy numer identyfikacyjny 17840010000000, ul. ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów, woj.
łódzkie, państwo Polska, tel. 0-46 874-90-31, e-mail sekretariat@lzd.sggw.pl, faks 0-46 874-90-08.
Adres strony internetowej (url): lzdrogow.sggw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka organizacyjna państwowej szkoły wyższej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego
wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na teren SGGW Leśnego
Zakładu Doświadczalnego w Rogowie przez okres 36 miesięcy
Numer referencyjny ZP B1/10/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest a) jest kompleksowa
dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu
ziemnego wysokometanowego typu E dla 2 (dwóch) punktów poboru usytuowanych na terenie
SGGW Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, powiat brzeziński, przez okres 36 miesięcy
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018r.,
poz. 755 z późn. zm.) b) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności i
uzgodnień niezbędnych do przeprowadzenia skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego,
w tym w szczególności zgłoszenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) umowy
sprzedaży paliwa gazowego 1. Szczegółowy wykaz punktów poboru gazu ziemnego z mocami
umownymi : 1) obiekty przy ul. Leśnej 5 w Rogowie, układ pomiarowy Gazomierz typ CGR01G40, DN50, Qmax 65m3/h, Qmin 1,3 m3/h, rodzaj: rotorowy, PN 16 bar, Producent: Common nr
fabr. 883423; przelicznik objętości przepływu paliwa gazowego na warunki normalne Typ CMK-03
nr fabr. 1907017, Producent: Common moc przyłączeniowa: 95,00 [m3/h] - moc umowna – 1042
kWh/h roczny odbiór: 120 000 m3/rok - 1 316 592 kWh/rok, odbiór w ciągu 36 miesięcy : 360
000.00 [m3] – 3 949 776 kWh 2) obiekty LZD przy ul. Akademickiej 20 w Rogowie układ
pomiarowy Gazomierz typ CGR-01G25, DN50, Qmax 40m3/h, Qmin 0,8 m3/h, rodzaj: rotorowy,
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PN 16 bar, Producent: Common nr fabr. 883424; przelicznik objętości przepływu paliwa gazowego
na warunki normalne Typ CMK-03 nr fabr. 1907016, Producent: Common moc przyłączeniowa:
40,00 [m3/h] - moc umowna– 439 kWh/h roczny odbiór: 50 000.00 [m3/rok] - 548 580 kWh/rok,
odbiór w ciągu 36 miesięcy : 150 000.00 [m3] – 1 645 740 kWh; co daje łącznie 510 000,00 m3 w
ciągu 36 miesięcy - 5 595 516 kWh Poszczególne punkty poboru są zakwalifikowane do grupy
taryfowej W6. Gaz ziemny wysokometanowy kupowany do kotłowni SGGW Leśny Zakład
Doświadczalny w Rogowie będzie pochodził ze stacji regazyfikacji gazu LNG znajdującej się w
Rogowie. Właścicielem stacji regazyfikacji jest Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład
Gazowniczy w Łodzi ul. Targowa 18, 90-042 Łódź
II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7
Dodatkowe kody CPV:
65210000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie zamówienia z
wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – ustawa z
dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). W postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksową dostawę gazu
ziemnego wysokometanowego typu E obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu na teren SGGW
Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie przez okres 36 miesięcy”, znak sprawy
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ZPB1/09/2020, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 606236-N-2020
z dnia 2020-11-06, do terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta w postępowaniu.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ
ZAMÓWIENIA:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, , ul. Jana Kazimierza 3, 01-248, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie
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