Ogłoszenie nr 510282101-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.
Zespół Szkółim. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej: „Dostarczanie ciepła do
budynku zlokalizowanego w Łęcznej przy ul. Bogdanowicza 9, stanowiącego siedzibę
Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
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: 550261331-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
W imieniu i na rzecz Zamawiającego postępowanie przeprowadza: Powiat Łęczyński –
Starostwo Powiatowe w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna telefon:81 53 15
204 faks: 81 752 64 64 e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl www.powiatleczynski.pl
działający na podstawie zlecenia przeprowadzenia procedury udzielania zamówienia
publicznego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), na podstawie zapisu art. 15 ust.2 i 3 ustawy, które jest także
pełnomocnictwem Zamawiającego.
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkółim. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Krajowy numer
identyfikacyjny 43013242100013, ul. Ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie,
państwo Polska, tel. 81 752 10 91, e-mail zsleczna@gmail.com, faks 81 752 10 91.
Adres strony internetowej (url): http://www.kkjagiellonczyk.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostarczanie ciepła do budynku zlokalizowanego w Łęcznej przy ul. Bogdanowicza 9,
stanowiącego siedzibę Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IRP.272.8.1.2019
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:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej wraz ze
świadczeniem usługi przesyłowej, do budynku zlokalizowanego w Łęcznej przy ul.
Bogdanowicza 9, stanowiącego siedzibę Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka
w Łęcznej w latach od 01.01.2020 do 31.12.2022. Przedmiot zamówienia obejmuje ciągłą i
nieprzerwalną dostawę energii cieplnej do ww. budynku, w postaci gorącej wody dla potrzeb:
- centralnego ogrzewania, - podgrzewania wody wodociągowej przez cały rok z wyjątkiem
letniej przerwy remontowej Przesył czynnika cieplnego poprzez węzeł cieplny zlokalizowany
w budynku jw. Pomiar ilości dostarczonego ciepła i rozliczenie z zamawiającym następować
będzie wg wskazań układu pomiarowego (licznika) zainstalowanego w ww. budynku.
Warunki dostawy oraz ceny i stawki za ciepło wg aktualnej Taryfy dostawy ciepła
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy energii cieplnej zgodnie z
obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach
wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 755 z późn. zm.) oraz posiadanych koncesji. Ww. Taryfa dla ciepła powinna zostać
sporządzona wg zasad określonych w ww. przepisach. Szacowane zapotrzebowanie mocy
cieplnej wynosi: 522 kW.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV: 65400000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 811150.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
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
Nazwa wykonawcy: Łęczyńska Energetyka Spółka z o.o.
Email wykonawcy: biuro@lebog.com.pl
Adres pocztowy: Bogdanka
Kod pocztowy: 21-013
Miejscowość: Puchaczów
Kraj/woj.: lubelskie
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 997714.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 997714.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 997714.50
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 z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit.
a 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.
Podstawa prawna: Podstawą prawną udzielenia zamówienia jest art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1843) Uzasadnienie: Zgodnie z art. 67. ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający może udzielić
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone
tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli
nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji
nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Powierzenie realizacji
przedmiotowego zamówienia innemu Wykonawcy nie jest możliwe, gdyż jedynym
podmiotem którego przedmiot działalności obejmuje przesyłanie, dystrybucję oraz sprzedaż

energii cieplnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia i posiadającym sieć
dostarczającą ciepło do obiektów Zamawiającego jest Łęczyńska Energetyka Spółka z o.o. z
siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów. Mając na uwadze powyższe spełniona jest
przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki,
ponieważ przesyłanie, dystrybucja oraz sprzedaż energii cieplnej na terenie działania
Zamawiającego mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn
technicznych o obiektywnym charakterze i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub
rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów
zamówienia. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z przywołaną
podstawą prawną pozostaje w zgodzie z poszanowaniem zasad celowego, efektywnego a
przede wszystkim oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

