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Ogłoszenie nr 13014 - 2017 z dnia 2017-01-24 r.

Gdańsk: Dostawa energii cieplnej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zam ieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
O głoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zam ów ienie dotyczy projektu lub programu w spółfinansow anego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zam ów ienie było przedm iotem ogłoszenia w Biuletynie Zam ówień Publicznych: nie
O głoszenie o zm ianie ogłoszenia zostało zam ieszczone w Biuletynie Zam ówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępow anie zostało przeprow adzone przez centralnego zam awiającego
nie
Postępow anie zostało przeprow adzone przez podmiot, któremu zam aw iający
pow ierzył/pow ierzyli przeprow adzenie postępowania
nie
Postępow anie zostało przeprow adzone wspólnie przez zam aw iających
nie
Postępow anie zostało przeprow adzone w spólnie z zam aw iającym i z innych państw
członkow skich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprow adzania postępowania wspólnie z zam aw iającym i z innych państw
członkow skich Unii Europejskiej - m ające zastosow anie krajowe prawo zam ówień
publicznych::
Inform acje dodatkowe:
I. 1) NAZW A I ADRES: W ojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, krajowy numer
identyfikacyjny 29247400000, ui. ul. Dębinki 4, 80211 Gdańsk, państwo Polska, woj. pomorskie, tel.
585 204 001, faks 585 204 001, e-mail s.lacka@wsse.gda.pl
Adres strony internetowej (URL): www.wsse.gda.pl
I. 2) RODZAJ ZAM AW IAJĄCEGO:
Adm inistracja rządowa terenowa
I.3) W SPÓLNE UDZIELANIE ZAM ÓW IENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającym i w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym
w przypadku w spólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zam awiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających,
jeżeli zam ówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I
należy wskazać który z zamawiających zaw arł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) Nazwa nadana zam ów ieniu przez zam awiającego:
Dostawa energii cieplnej
Num er referencyjny (jeżeli dotyczy):
11.2) Rodzaj zam ów ienia:
Dostawy
11.3) Krótki opis przedm iotu zam ów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budow lanych lub określenie zapotrzebow ania i w ym agań ) a w przypadku
partnerstw a innow acyjnego - określenie zapotrzebow ania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Dostawa energii cieplnej
11.4) Inform acja o częściach zam ówienia:
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Zam ów ienie podzielone jest na części:
II.5) Główny Kod CPV: 40300000-0
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAM ÓW IENIA
Negocjacje bez ogłoszenia
111.2) O głoszenie dotyczy zakończenia dynam icznego system u zakupów
111.3) Inform acje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
I V .l) DATA UDZIELENIA ZAM ÓW IENIA: 19/01/2017
IV.2 Całkow ita w artość zam ówienia
W artość bez VAT162601.63
WalutaPLN
IV.3) INFORM ACJE O OFERTACH
Liczba otrzym anych o fe rtl
w tym
Liczba otrzym anych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzym anych ofert od wykonaw ców z innych państw członkow skich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzym anych ofert od wykonaw ców z państw niebędących członkami
Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzym anych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZW A I ADRES W YKONAW CY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓW IENIA
Zam ówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Gdańskie Przedsiębiorstwo Enegetyki Cieplnej, , ul. Biała b, 80-435, Gdańsk,
kraj/woj. pomorskie
W ykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
W ykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
W ykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) IN FORM ACJA O CENIE W YBRANEJ OFERTY/ W ARTOŚCI ZAW ARTEJ UMOW Y
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJW YŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/w artość um owy 200000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 200000.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 200000.00
W aluta: PLN
IV.7) Inform acje na tem at podw ykonawstwa
W ykonaw ca przew iduje powierzenie wykonania części zamówienia
podw ykonaw cy / podwykonawcom
W artość lub procentowa część zam ów ienia, jaka zostanie powierzona
podw ykonaw cy lub podwykonawcom :
IV.8) Inform acje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM ÓW IENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAM ÓW IENIA Z W OLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
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Postępowanie prowadzone jest w trybie zamwienia z wolnej ręki na podstawie art. 67.
ust. 1. pkt. a ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia iest zgodne z przepisami.
Dostawa przedmiotu zamówienia może bvć świadczona tylko przez iedneao wykonawcę z
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze - art. 67, ust. 1, pkt. la ustawy - Prawo
zam ówień publicznych. Dostawa energii cieplnej do obiektów Zamawiającego jest możliwa
tylko poprzez zewnętrzna sieć ciepłowniczą należącą do Gdańskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej. Zam awiający z przyczyn technicznych nie posiada innej możliwości
zapewnienia ciepła w użytkowanych budynkach. W węzłach c.o.. które są pod stała
kontrolą pracowników GPEC zamontowane sa ciepłomierze należące do firm y GPEC. Zużyta
przez Zam awiającego energia cieplna iest rozliczana na podstawie ich wskazań i według
obowiązującej taryfy
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