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Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 45 informuje o zamiarze zawarcia umowy na
dostawę energii cieplnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu .
Przewidywana wartość zamówienia netto 464948,71 zł.
Wykonawca zamówienia : Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul.
Wrocławska 122 41-902 Bytom
Zgodnie z treścią art.67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz.1579), Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej
ręki, jeżeli dostawa może być świadczona 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.
Jedynym wykonawcą mogącym realizować zamówienie w zakresie dostarczania
ciepła do budynków wskazanych w niniejszym postępowaniu, jest
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z .o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul.
Wrocławskiej 122. Wykonawca ten posiada koncesje:
na wytwarzanie ciepła (WCC/379/201/U/OT-2/98/JS z dnia 30.10.1998 r.
ze zm.),
przesył i dystrybucję ciepła (PCC/397/201/U/OT-2/98/JS z dnia
30.10.1998r. ze zm.),
-

obrót ciepłem (OCC/116/201/U/OT-2/98/JS z dnia 30.10.1998r. ze zm.),

zakupionym od wytwórcy ciepła, którym jest Fortum Silesia S.A. z siedzibą w
Zabrzu przy
ul. Wolności 416 (działająca w oparciu o koncesję WCC/298/1257/U/1/98/AP z
dnia 13.10.1998 r.)
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Wytwórca ciepła Fortum Silesia S.A. nie posiada koncesji w zakresie przesyłu i
dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem, tym samym nie może być Wykonawcą
nin. zamówienia.
Jednocześnie przeprowadzona analiza rynku wykazała, iż żaden z
przedsiębiorców posiadających koncesje na wytwarzanie, przesył i dystrybucję
oraz obrót ciepłem na obszarze miasta Bytomia nie jest w stanie zrealizować
zamówienia, gdyż sieci i urządzenia ciepłownicze w budynkach do których
dostarczane jest ciepło stanowią własność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o., tym samym oznacza to, iż jest to jedyny Wykonawca mogący
zrealizować nin. zamówienie.
Uzasadnienie prawne:
art.67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych - dostawa może
być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o
obiektywnym charakterze i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub
zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia
parametrów zamówienia.

