
Ogłoszenie nr 550042809-N-2020 z dnia 09-03-2020 r.

Dąbrowa Górnicza: Dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania do budynku przy Al. J.

Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej 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: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny

34815720000000, ul. Al. Józefa Piłsudskiego  2, 41-300  Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo Polska, tel.

32 262 25 28, e-mail obsluga@mops.com.pl, faks 32 261 36 94.

Adres strony internetowej (url): www.mops.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania

do budynku przy Al. J. Piłsudskiego 2 w Dąbrowie Górniczej

Numer referencyjny  ZP/1/17U/MOPS/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
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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 sprzedaż ciepła, nośnika ciepła

oraz świadczenie usług przesyłowych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ilościach wynikających

z zamówionej mocy cieplnej.

II.5) Główny Kod CPV: 09320000-8

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  art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami:

Zamówienie realizowane w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit a) ustawy

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Zastosowanie trybu udzielenia

zamówienia z wolnej ręki zgodnie z przywołaną podstawą prawną pozostaje w zgodzie z poszanowaniem

zasad celowego, efektywnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Jedynym Wykonawcą

(monopolistą naturalnym) dostawy ciepła od wytwórcy, dystrybucję i przesyłanie do odbiorcy, tj. do

budynku Zamawiającego jest TAURON Ciepło Sp. z o. o., ul. Grażyńskiego 49, 40 - 126 Katowice.

Nadmienić należy, że budynek przy Al. J. Piłsudskiego 2 pozostaje w trwałym zarządzie Zamawiającego.

Budynek został wybudowany w 1977 r. oraz został dostosowany do potrzeb zakładu pracy przez
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poprzedniego właściciela. W piwnicach budynku mieści się węzeł cieplny (wymiennikownia)

zasilający w ciepło budynek, o którym mowa i sąsiadujące budynki zakładu DAMEL S.A. Ze względu

na infrastrukturę znajdującą się w budynku, która jest własnością TAURON Ciepło i brakiem

technicznych możliwości dostarczania ciepła do budynku przez innego Wykonawcę lub korzystania z

sieci ciepłowniczej miasta Dąbrowa Górnicza, wskazany Wykonawca jest jedynym możliwym w tym

przypadku do realizacji zamówienia w zakresie dostawy ciepła. Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym

jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki Wykonawcy TAURON Ciepło Sp. z o. o., ul. Grażyńskiego

49, 40 - 126 Katowice. Opisany stan faktyczny potwierdza spełnienie przesłanek zastosowania trybu

zamówienia z wolnej ręki, a wskazany tryb znajduje uzasadnienie faktyczne i prawne.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ

ZAMÓWIENIA:

TAURON Ciepło Sp. z o. o.,  ,  ul. Grażyńskiego 49,  40-126,  Katowice,  kraj/woj. śląskie
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