
Ogłoszenie nr 510276526-N-2019 z dnia 18-12-2019 r.  

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.: KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO dla ZGO 

AQUARIUM 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: 631257-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10044132700000, ul. ul. 

Katowicka  20, 96-200  Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 814 24 24, 

e-mail biuro@zgopukinin.pl, faks 46 814 24 24.  

Adres strony internetowej (url): www.zgoaquarium.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP/B/02/2019  

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:  
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) 

do obiektów Zamawiającego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

755 ze zm.), wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz załącznikiem nr 1 do 

SIWZ. 2. Zamawiający prowadzi działalność sportowo – rekreacyjną tj. AQUARIUM 

Centrum Fit Rawa (adres: ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka) i zawrze jedną 

umowę wynikającą z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 

trybie przetargu nieograniczonego. 3. Zamawiający oświadcza, że: a)zawarł umowę 

kompleksową dostawy gazu i świadczenia usługi dystrybucji z Fortum Marketing and Sales 

Polska SA, ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk, na czas nieokreślony, z okresem 

wypowiedzenia 1 miesiąc, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ; b)dostawa gazu ziemnego 



odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego: do obiektów ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa 

Mazowiecka, c)wyłonionemu w wyniku postępowania Wykonawcy udostępni dane o PPG w 

postaci pliku MS Excel. 4. Szacunkowe zapotrzebowanie na gaz ziemny do obiektu 

Zamawiającego, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi 1 048 962 kWh (95 621 

m3), przy nominalnym cieple spalania 39,5 MJ/m3 i współczynniku konwersji k = 10,97 - 

Załącznik. Nr 1. 5. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe ma jedynie charakter 

orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony 

Zamawiającego, zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Ilość pobranego przez 

Zamawiającego paliwa gazowego ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań 

układu pomiarowo–rozliczeniowego. 6. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek 

roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego szacowanej ilości paliwa gazowego. 7. 

Dostawca zobowiązany jest posiadać zawartą umowę z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektu Zamawiającego, na świadczenie usługi 

dystrybucji gazu ziemnego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego 

zamówienia i na czas nie krótszy niż do 31-12-2020 r. 8. Zamawiający oświadcza, iż 

prognoza zużycia paliwa gazowego wskazana powyżej oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ 

stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec 

zmianie. Faktyczne zużycie gazu ziemnego (mniejsze lub większe od prognozy wskazanej w 

Załączniku nr 1 do SIWZ) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb z tym, że 

niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku 

stosować zaoferowane w przetargu ceny gazu ziemnego wysokometanowego. Wykonawca 

nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), 

jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Wykonawcy mniejszą lub 

większą ilość paliwa gazowego niż prognozowana, wskazana w Załączniku nr 1 do SIWZ, w 

szczególności spowodowanego zmianą parametrów technicznych PPG. 9. Opis przedmiotu 

zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej 

SIWZ. 10. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe 

obsługi zgodne zobowiązującymi przepisami Prawa energetycznego.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 65200000-5, 65210000-8  

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  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 93 ust 1 pkt.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz .U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) „wystąpiła istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”. Uzasadnienie faktyczne: 



Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego na dostawę pn. 

„KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.” 

(znak sprawy: ZP/B/02/2019) ponieważ w dniu 09.12.2019 r. otrzymał od aktualnego 

dostawcy gazu tj. FORTUM Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. 

Heweliusza pismo w sprawie naliczenia opłaty sankcyjnej za rozwiązanie umowy przed 

zakończeniem jej obowiązywania. Wobec powyższego Zamawiający przeanalizował 

ponownie zgromadzone w przedmiotowym postępowaniu dokumenty oraz otrzymane pismo 

od obecnego operatora i podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. 

Zgodnie z zapisami umowy na dostawę gazu z dnia 31.03.2015r. podpisaną z firmą 

FORTUM Marketing and Sales Polska S.A. zawarta została na czas określony do dnia 

31.12.2019r. i ulec może przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile ZGO AQUARIUM nie 

złoży na piśmie wypowiedzenia w terminie co najmniej 30 dni przed terminem wskazanym 

powyżej. Zamawiający przekazał pismo w sprawie rozwiązania w/w umowy do obecnego 

dostawcy z dniem 26.11.2019r. (data wpływu do operatora 28.11.2019r.) tj. na 34 dni przed 

terminem obowiązywania umowy. Zamawiający wypowiadając umowę obecnemu 

operatorowi nie właściwie zinterpretował zapisy aneksu do umowy z dnia 09.11.2017 r. oraz 

nie świadomie nie uwzględnił zapisów OWU (OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAŻY PALIWA GAZOWEGO) z dnia 14.02.2017 r. Dział XII. 

Postanowienia końcowe pkt. 10 w których wynika, że „Umowa zawarta na czas określony 

ulega każdorazowo automatycznemu przedłużeniu o kolejnych dwanaście (12) miesięcy 

kalendarzowych, o ile Odbiorca nie złoży Sprzedawcy na piśmie przeciwnego oświadczenia 

woli w terminie co najmniej 45 dni roboczych przed rozpoczęciem Roku Gazowego (oznacza 

okres od godziny 6:00 1 października roku kalendarzowego do godziny 6:00 1 października 

kolejnego roku kalendarzowego), w którego okresie trwania zawarty jest termin (bądź koniec 

okresu), o którym mowa w § 1. ust. 2 Umowy, (tj. termin określający dzień zakończenia 

Umowy). W okresie automatycznego przedłużenia Umowy rozliczenia pomiędzy Odbiorcą i 

Sprzedawcą będą odbywać się na podstawie aktualnej na dzień dostawy Taryfy Sprzedawcy”. 

Zgodnie z powyższym Spółka nie dochowała w/w terminów. Pismo o wypowiedzenie 

umowy ze skutkiem na dzień 31.12.2019 r. Zamawiający winien wystosować do FORTUM 

Marketing and Sales Polska S.A. najpóźniej do dnia 16.08.2019r. Nie dochowanie w/w 

terminów skutkuje naliczeniem przez dostawcę wobec Spółki ZGO AQUARIUM kary 

umownej w wysokości 94.130,52 zł co stanowi ponad połowę rocznych wydatków za 

dostawę gazu dla potrzeb Spółki. W związku z powyższym Zamawiający nie może postąpić 

inaczej jak unieważnić postępowanie, ponieważ wybór nowego dostawcy będzie obarczony 

nałożeniem na Zamawiającego przez obecnego operatora kary co nie leży w interesie 

publicznym.  

 

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.  
 


