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Ogłoszenie nr 500071417-N-2017 z dnia 07-12-2017 r.

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.:
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i

dystrybucję gazu do budynków Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr
A.Szebesty w Rabce-Zdroju 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: 600561-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o., Krajowy
numer identyfikacyjny 29795100000, ul. ul. Dietla  5, 34700   Rabka-Zdrój, woj. małopolskie,
państwo Polska, tel. 182 677 469, e-mail zamowienia@scru.pl, faks 182 677 469. 
Adres strony internetowej (url): http://www.scru.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 do budynków Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr
A.Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.”.

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 do budynków Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-
Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o., na zasadach określonych w
ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z
późn.zm.) zwanej dalej „Prawem energetycznym” i wydanych na jej podstawie aktach
wykonawczych oraz zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej SIWZ, w tym w istotnych
postanowieniach umowy. 1. W oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający zastrzega
możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
przedłożonej w postępowaniu oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
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następujących przypadkach: 1) zmiany liczby punktów poboru gazu nieskutkującą rozwiązaniem
Umowy, tj. zwiększenie liczby punktów poboru gazu lub zmniejszenie liczby punktów poboru,
2) zmiany mocy umownej (przepustowość), 3) zmiany grupy taryfowej dla punktu poboru gazu,
z zastrzeżeniem, iż zmiany mogą być dokonywane w obrębie grup taryfowych wskazanych w
ofercie Wykonawcy, 4) zmiany opłat dystrybucyjnych stałych i zmiennych w przypadku
zatwierdzenia nowej taryfy Operatora Systemu Dystrybucji przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki – zmiana ta następuje wyłącznie w drodze zgłoszenia w formie pisemnej przez
Wykonawcę i nie wymaga aneksu do Umowy, 5) zmiany przepisów podatkowych w zakresie
zmiany stawki podatku VAT w takim przypadku zmianie ulegnie jednostkowa cena brutto o
kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Warunkiem wprowadzenia
jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 6) zmiany przepisów podatkowych w zakresie
podatku akcyzowego – dotyczy przypadku, gdy zakup paliwa gazowego objęty jest obowiązkiem
naliczenia podatku akcyzowego, 7) niewykorzystania całości paliwa gazowego objętego
przedmiotem zamówienia w stosunku do prognozowanej ilości paliwa w ilości nie większej niż
30% prognozowanego zamówienia - zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy. 2. W oparciu o
art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiający informuje o możliwości zmian postanowień zawartej
umowy w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7

Dodatkowe kody CPV: 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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 623147 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
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
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Nazwa wykonawcy: Onico Energia Sp. z o.o.ska 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Flory 3/4 
Kod pocztowy: 00-586 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

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 696433.02 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 696433.02 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 701028.02 
Waluta: PLN

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. 


