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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łęczna: Przesył i stacje innych źródeł energii
2020/S 001-000319
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Łęczyński
Krajowy numer identyfikacyjny: 431019425
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 95 A
Miejscowość: Łęczna
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 21-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Jóźwiak
E-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl
Tel.: +48 7815315204
Faks: +48 817526464
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiatleczynski.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Dostarczanie ciepła do budynków zlokalizowanych w Łęcznej przy al. Jana Pawła II, al. Jana Pawła IIA, al.
Jana Pawła IIB
Numer referencyjny: IRP.272.8.2.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
65400000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej wraz ze świadczeniem usługi
przesyłowej, do budynków zlokalizowanych w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95, al. Jana Pawła II 95A, al. Jana
Pawła II 95B w latach od 1.1.2020 do 31.12.2022.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 122 072.71 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65400000
09300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Kod NUTS: PL814

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej wraz ze świadczeniem usługi
przesyłowej, do budynków zlokalizowanych w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 95, al. Jana Pawła II 95A, al. Jana
Pawła II 95B w latach od 1.1.2020 do 31.12.2022.
Przedmiot zamówienia obejmuje ciągłą i nieprzerwalną dostawę energii cieplnej do ww. budynków, w postaci
gorącej wody dla potrzeb:
— centralnego ogrzewania,
— podgrzewania wody wodociągowej przez cały rok do budynku zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 95B
Przesył czynnika cieplnego poprzez węzły cieplne zlokalizowane w budynkach jw.
Pomiar ilości dostarczonego ciepła i rozliczenie z zamawiającym następować będzie wg wskazań układów
pomiarowych (liczników) zainstalowanych w ww. budynkach.
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 10.4.1997 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:
— dla budynku zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 95 – 0,340 MW,
— dla budynku zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 95A – 0,115 MW,
— dla budynku zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 95B – 0,0547 kW.
Główny kod CPV): 09300000-2,
Dodatkowe kody CPV: 65400000-7,

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z
następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;
Podstawa prawna:
Podstawą prawną udzielenia zamówienia jest art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29.1.2004 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 29.1.2004 r. 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.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 240-589912

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
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„Dostarczanie ciepła do budynków zlokalizowanych w Łęcznej przy al. Jana Pawła II, al. Jana Pawła IIA, al.
Jana Pawła IIB
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
30/12/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Łęczyńska Energetyka Spółka z o.o.
Adres pocztowy: Puchaczów
Miejscowość: Bogdanka
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 21-013
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 380 149.43 EUR

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;
Podstawa prawna:
Podstawą prawną udzielenia zamówienia jest art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29.1.2004 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 29.1.2004 r. 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.
VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587801
Faks: +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2019
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