Ogłoszenie nr 510206902-N-2019 z dnia 01-10-2019 r.
Muzeum Zamkowe w Malborku: Dostawa wody i odprowadzenie ścieków Zamek Malbork. znak sprawy
ZP.2611.10.2019.bm
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
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: 550202772-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Zamkowe w Malborku, Krajowy numer identyfikacyjny 27607328111000, ul. ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork,
woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail b.mizgala@zamek.malbork.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.zamek.malbork.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja kultury. Muzeum.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wody i odprowadzenie ścieków Zamek Malbork. znak sprawy ZP.2611.10.2019.bm
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.2611.10.2019.bm
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 wody do obiektu (obiektów) z sieci wodociągowej na terenie Muzeum Zamkowego w
Malborku i zbiorowe odprowadzenie ścieków z tego obiektu (obiektów) do sieci kanalizacyjnej miejskiej. Dostawa wody
oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków odbywać się będą na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r . o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437). 1) Przedmiot
zamówienia obejmuje: a) ciągłą i nieprzerwalną dostawę wody do obiektu (obiektów) Muzeum Zamkowego w Malborku,
wraz z odprowadzaniem ścieków do sieci kanalizacji miejskiej. b) przesył wody i odprowadzenie ścieków do miejskiej
oczyszczalni ścieków za pomocą sieci wod.-kan. zlokalizowanej na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku, c) pomiar
ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków następować będzie wg wskazań układu pomiarowego (liczników)
zainstalowanych na sieci wod.-kan., d) warunki dostawy oraz ceny i stawki za zużycie wody i odprowadzenie ścieków
rozliczane będą wg aktualnej taryfy dostaw wody i odprowadzenia ścieków Wykonawcy. 2) Szacunkowa ilość dostaw wody
w okresie 12 miesięcy wynosi 17.168,00 m3, a szacunkowa ilość odprowadzonych ścieków wynosi 14.906,00 m3. Szacunek
nie zobowiązuje Zamawiającego do zakupu w podanych ilościach. 3) Wykonawca będzie świadczył usługę dostarczania
wody do obiektu (obiektów) Muzeum Zamkowego w Malborku zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, o ciśnieniu
umożliwiającym normalne użytkowanie wody z przeznaczeniem na cele socjalno-bytowe, o jakości odpowiadającej
wymogom określonym w przepisach wykonawczych . Wykonawca zobowiązuje się do ciągłego odbioru z nieruchomości
ścieków o stanie i składzie określonym w obowiązujących przepisach. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania
właściwego stanu technicznego i niezawodnego działania posiadanych instalacji i urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz posiadanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 65111000-4
Dodatkowe kody CPV: 90410000-4
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:
1

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 148148.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chrobrego 31
Kod pocztowy: 82-200
Miejscowość: Malbork
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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 160000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 160000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 160000.00
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 zamówienia 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.
Zamówienie na dostawę wody za pomocą sieci wodociągowej do obiektu (obiektów) Muzeum Zamkowego w Malborku i
odprowadzenie ścieków z tego (tych obiektów) obiektu do sieci kanalizacyjnej miejskiej z przyczyn technicznych o
obiektywnym charakterze może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku 82-200 przy ul. Chrobrego 31, gdyż ma ona monopol naturalny na
realizację tego typu dostawy. Obiekty użytkowane przez Muzeum Zamkowe w Malborku są podłączone do infrastruktury
sieciowej (sieci wodno-kanalizacyjnej) Ww. wykonawca jest jedynym właścicielem sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji
zasilającej w wodę obiekt/y objęte przedmiotem zamówieniem i odprowadzającej ścieki z tego obiektu (obiektów). Instalacja
wodno-kanalizacyjna w obiekcie (obiektach) jest przystosowana do tej właśnie sieci wodno-kanalizacyjnej. W związku z
powyższym jest to jedyny możliwy Wykonawca zamówienia publicznego w zakresie dostawy wody do obiektu (obiektów) i
odprowadzenia ścieków z obiektu (obiektów). Mając powyższe na uwadze Zamawiający skorzystał z uprawnień
przewidzianych w ustawie i zastosował tryb zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy
dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone 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.
Dyrektor
Muzeum Zamkowego w Malborku
dr hab. Janusz Trupinda
Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Ogłoszenie zamieszczono: Malbork dnia: 2019-10-01 na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.
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