
Ogłoszenie nr 500093393-N-2018 z dnia 26-04-2018 r.

Poddębice: Zakup i dostawy energii cieplnej z wód geotermalnych dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach 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: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10107597100000, ul. ul. Mickiewicza  16, 99200   Poddębice,

woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 828 82 50, e-mail zamowienia@nzozpcz.pl; sekretariat@nzozpcz.pl, faks 43 828 82 55.

Adres strony internetowej (url): www.nzozpcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zakup i dostawy energii cieplnej z wód geotermalnych dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w

Poddębicach

Numer referencyjny  PCZ/ZP/3336/4/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

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 zakup i dostawy energii cieplnej z wód geotermalnych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia

Sp. z o. o. w Poddębicach. Warunki zakupu i dostaw energii cieplnej określono w Załączniku nr 3 do Zaproszenia.

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/9493d049-62dd-47aa-b560-feb...
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III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  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 udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, późn. zm. 1579) -

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o

obiektywnym charakterze. Przedmiotem niniejszego zamówienia są zakup i dostawy energii cieplnej z wód geotermalnych do budynku „Poddębickiego Centrum

Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach. Jedynym producentem i dostawcą energii cieplnej z wód geotermalnych na terenie Gminy Poddębice jest naturalny monopolista

w tym zakresie Geotermia Poddębice Sp. z o.o. Istniejąca infrastruktura techniczna uniemożliwia realizacje zamówienia przez innego wykonawcę. W związku z

powyższym żaden podmiot poza podmiotem, który ma być zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie jest w stanie wykonać przedmiotu

zamówienia.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Geotermia Poddębice Sp. z o.o. ,  geotermiapoddebice@wp.pl,  ul. Mickiewicza 17A,  99-200,  Poddębice,  kraj/woj. łódzkie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/9493d049-62dd-47aa-b560-feb...
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