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23.12.2020 oGŁoSZENlE o UDZlELENlU ZAMoWlENlA

ogłoszenie nr 510553095-N-2020 z dnia 23,tz.2020 r,

Szkoła Podstawowa nr 26: dostawa ciepła

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOStaWY

zamiesz€zanie ogłoszenia:
obowiązkowe

ogłoszenie dotyczy:
zamóWienia publicznego

zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europeiskiej
nie

zamówienie było puedmiotem ogłośzenia W BiuleĘni€ zamóWień Publicznych:
nie

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznychl
nie

SEKCJA I: ZAMAWIA]ĄCY

L 1) NAZWA I ADRES:
Śzkoła Podstawowa nr 26, Krajowy numer idenMikacyjny 367992253, ul. Nickla 19, 41-923 Bytom, Woj. Śląskie, państwo Polska, tel. 32
286 47 54, e-mail sekretariat@sp26.bytom.pl, faks 32 286 41 54,
Adres strony internetowej (url):

I.2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGo;
]nny: szkoła

sEKcJA II: PR:zEDMtoT ZAMóWIENIA

u,1) Nazwa nadana zamówieniu pnez zamawiającego;
dostawa ciepła

II.2) Rodzai zamówienia:
Dostalvy

IL3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, Usług lub robót budowlanych |ub okreŚlenie
zapotrzebowania i Wymagań ) a W przyPadku pańneGhńra innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produlć,
usługę lub roboty budowlanei

energia eleKryczna, ciepło
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
zamóWienie było Podzielone na częściI

nie
I1.5) GłóWny Kod cPV: 09300000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

IIL1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
ZamóWienie z Wolnej ręki

III.2) ogłoszeni€ doty€zy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe;

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Iv.1) DATA UDzIELENIA ZAMÓWIENt^| L7l12lżQ20
Iv.2) całkowiĘ wańośó zamówienia

Wartość bez vAT 27Bt40,09
Waluta żł

Iv.3) INFoRMACJE o oFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
W tym:
liczba otrzymanych ofeft od małych i średnich pftedsiębiorstw: 0
ligba otrzymanych ofeń od Wykonawców z innych pańsiw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofeń od Wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofeń otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Iv.4) LIczBA oDRzUcoNYcH oFERT: 0
Iv.si NAZWA I ADRES WYKoNAW€Y, !§ÓREMU UDzIELoNo zAMÓwrenrl

Zamówienie zostało udzielone lvykonawcom Wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

_ w.6) rNFoRMAc]AoCENIE WYBRANEJ oFERw/ WARToŚCI ZAWARTEJ UMoWYoRAzo oFERTACH z NArNIŻsąI
NAJWYZSZĄ CENĄ/KOSZTEM

cena Wybranej oferty/Wańość umowy 278140.09
ofeńa Z najniższą cenE/kosztem 278140,09
ofeńź z najwyźszą ceną/kosłem 278740.09
Waluta: zł

Iv,7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie Wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcol_T
nie

Wańość lub procentowa cZęść zamóWienia, jaka Zostanie powieuona podwykonawcy lub podwykonawcom:
Iv.8) lnformacje dodatkowe:

IV.g) UZASADNIENIE UDZIEIENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCIACJI BEZ OGIOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

Iv.9,1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest W trybie zamóWienia Z Wo|nej ręki na podstawie ań. 67 ust.1 pK 1a ustawy Pzp,

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyane i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dIaczego udzielenie ZamóWienia jest zgodne z pźepisami.
Zgodnie z treścią ań.67 Ust,1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz,U. z 2017 r. poz.!579)| Zamawiający może udzielić
zamówienia z Wolnej ręki, jeżeli dostawa może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę z pźyczyn technicznych o obiektywnym
charakteze -jeżeli nie istnieje roasądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest Wyniklem
celowego Zawężenia parametrów zamóWienia. Jedynym Wykonawcą mogącym realizować zamóWienie W zakresie dostarczania ciepła do
budynków wskazanych W niniejszym postępowaniu, jest Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej sp. z .o.o. z siedzibą W Bytomiu przy ul.
Wrocławskiej 122. Wykonawca ten posiada koncesje: - na Wyałarzanie ciepła (wccl379/20!/UloT-2/98lJs z dnia 30.10.1998 r, ze zm,),
- przesył i dystrybugę ciepła (PCC|397|201lul01-zlg8lJs z dnia 30,10.1998r. ze zm.), - obrót ciepłem (occl776lzululor-2l98lJs z
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dnia 30.10.1998r. ze Zm,), Zakupionym od Wytwórcy ciepła, którym ]est Fońum Silesia s.A, Z siedzibą w zabrzu pr.y Ul, WoIności 416

(działająca W oparciu o konces]ę wĆqzgvpsllvftlgs7łp, oniu t:,io.tggg r,) WytwÓrca ciepła Fońum Silesia s,A, nie posiada

ion.ei]i*.ańrie przesyłu i óystryńqi ciepła oraz obrctu ciepłem, tym samym nie moźe być Wykonawcą nin, zamówienia,

Jednocześnie przeprowadZona analLa ńn*u ińrc zała, iż zaden z przeósiębiorców posiadającyth koncesje na Wytwarzanle, przesyl i

ovitłŃę Óiu, obrót.i"pł", na obszarze miasta Byiomia nie jest W stanie zrealizowac żamÓWienia, gdyż sieci i urządzenla ciepłown]cze

* ouóvnńin do których dostarczane;est clepło stanowią Własnosć Prżedsiębiorstwa Energetyki cieplne] sp, Z o,o., tym samym oznacza

to, iż jest to jedyny Wykonawca ,ogąay ,r"jlirouuua nin. zamowlen]e. Uzasadnienie prawne: art,67 ust,1 pkt 1 lit, a ustawy prawo

,u.ó*i",l puotićznycn _ oostawa móze'oyć świadczona tylko przeż jednego wykonawcę z prZycZYn_technicznYch o obiektYWnYm

charakterze i nie isinieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zaŚtępczÓ, a brak konkurencji nie jest WYnikiem ce]owego ZawęŹenia

parametróW zamówienia,
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