sAD OKRqGOWY
97-300 Piotrkdw Trybunalski
ul. Slowackiego 5
NIP

771-23-35-338

piotrk6w Tryb. dnia 24.12.201g r.

Znak sprawy Inw-36 l 0-612018

Ogloszenie nr 500306447-N-2018 z dnia 24-12-2018 r,
S4d Okrggowy: Dostawa ciepla z sieci cieplowniczej dla potrzeb budynku Sqdu
Rejonowego w Opocznie.

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie o gloszen ia :
obowi4zkowe
0gloszenie dotyczy:
zam6wienia publ icznego

Zam6wienie dofyczy projektu lub programu wsp6lfinansowan
Europejskiej

ego ze

Srodkdw Unii

nie

Zam6wienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zam|wiefi Publicznych:
nie

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zam6wier{
Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ,4CY

r. l) NAZWA I ADRES:
S4d OkrEgowy, Krajowy numer identyfikacyjny , ul, ul. Slowackiego 5 ,97300 Piotrk6w
Trybunalski, woj.l6dzkie, paristwo Polska, tel.044 6494101 do 03, e-mail zp@piotrkowtryb.so.gov.pl, f'aks 446 478 919,
Adres strony internetowej (url): www.piotrkow-tryb.so.gov.pl
r.2) RODZ AJ ZAMAWIAJdCEGO :
Inny: S4d
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
II.l) Nazrva nadana zam6wieniu przez zamawiaj4cego:
Dostawa ciepla z sieci cieplowniczel dlapotrzeb budynku S4du Rejonowego w Opocznie.
Numer referencyj ny ( ezeli dotyczy)
Inw-36l0-612018
IL2) Rodzaj zam6wienia:
Dostawy
II.3) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zakres, rodzaj i itolt dostaw, uslug lub
robdt budowlanych lub oh'eilenie zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku
partnersfwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
uslugg lub robofy budowlane:
Dostawa ciepla z sieci cieplowniczel dla potrzeb budynku S4du Rejonowego w Opocznie.
II.4) Informacja o czgSciach zam6wienia:
Zamfwienie bylo podzielone na czgsci:
nie
II.5) Gldwny Kod CPV: 64400000-7
.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Zamowienie z wolnej rgki
III.2) ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakup6w
nie

III.3) Informacj e dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.l) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: l7fi2t20t|
IV.2) Calkowita warto5d zam6wienia
WartoSd bez

VAT

56566.91

Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba oftzymanych ofert od malych i srednich przedsigbiorstw: 0
liczba otrzymanych of-ert od wykonawc6w z innych paristw czlonkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawc6w z paristw niebgd4cych czlonkami Unii
Europejskie.i: 0
liczba ofert otrzymanych drog4 elektroniczn4: 0
IV,4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamowienie zostalo udzielone wykonawcom wsp6lnie ubiegaj4cym sig o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul, Przemyslowa 5C
Kod pocztowy:26-300
MiejscowoSi: Opoczno
Kraj/woj.: l6dzkie
Wykonawca jest malym/Srednim przedsigbiorc4:
nie

wykonawca pochodzi z innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego pafistwa nie bgd4cego czlonkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCT ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZ,{ I NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartoSd umowy 69577.29
Oferta z najnilsz4 cenq./kosztem 0
Oferta z najwylsz1 cen{kosztem 0
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduj e powierzeni e wykonan ia czesci zamowiema
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

WartoSi lub procentowa czgsi zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IVJ) UZASADNIENIE UDZIBLENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGN,OSZENIA , ZAMOWIENIA Z WOLNEJ RETT ALBO ZAPYTANIA O

cEN4

IV.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie zam6wienia z wolne.i rgki na podstawie art. 67 ust. I
pkt 1 lit. a ustawy Pzp,
[Y.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podai uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oruz wyjaSni6, dlaczego
udzielenie zam6wienia jest zgodne z przepisami,
Zgodnie z treicia, Art. 67. ust 1 pkt, 1 litera a) Ustawy Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajqcy moze udzielii zam6wienia z wolnej rgki, je2eli zachodzi co najmniej jedna z
nastgpuj4cych okolicznoSci: 1) dostawy, usiugi lub roboty budowlane mog4 byi Swiadczone
tylko przez jednego wykonawcA,2) z ptzyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
wszystkie przestanki zastosowania ww. przepisu zostaly spelnione
d. . usluga moze byc
Swiadczona tylko przez jednego wykonawcg, . z przyczyn techniciny- o obi"ktywnym
charakterze, nie jest mozliwe powierzenie zam6wienia innemu wykonawcy. . nie istnieje
rozs4dne tozwiqzanie alternatywne lub rozwrqzanie zastEpcze, a brak konkurencji nie jest
wynikiem celowego zawghenia parametrow zam6wienia. Jedynym dostawc4 ciepta z sieci
cieplowniczej jest Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Przemyslowa 5C, 26-300
Opoczno.

