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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 220603-2012 z dnia 2012-10-17 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Lubin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa gazowego do obiektu położonego w Lubinie przy ul. Odrodzenia nr 30

Lubin: Dostawa paliwa gazowego do obiektu położonego w Lubinie przy
ul. Odrodzenia 30
Numer ogłoszenia: 229227 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 220603 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 76
746 71 13, faks 76 746 71 13.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa gazowego do obiektu położonego w
Lubinie przy ul. Odrodzenia 30.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa paliwa gazowego do obiektu położonego w Lubinie przy ul.
Odrodzenia 30.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
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IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, kraj/woj.
mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18450,00
Oferta z najniższą ceną: 18450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18450,00
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego
wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne: dostawa i
dystrybucja gazu na adres: ul. Odrodzenia nr 30 w Lubinie mogą być świadczone z przyczyn technicznych o
obiektywnym charakterze tylko przez naturalnego monopolistę tj. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
S.A. Przesył i dostawę gazu z sieci gazowej do jednostki (punktu poboru przy ul. Odrodzenia nr 30) może
wykonać tylko PGNiG, gdyż tylko ten wykonawca na terenie Lubina zajmuje się przesyłem gazu ziemnego w
ruchu sieciowym, bieżącym długookresowym bezpieczeństwem funkcjonowania systemu, jego eksploatacją,
konserwacją, remontami oraz posiada niezbędną sieć przesyłową. W chwili obecnej z powodów technicznych
na terenie miasta Lubina nie ma możliwości ani innego sposobu dostarczania gazu za pomocą innych sieci do
wyżej wymienionego obiektu. W związku z powyższym tryb zamówienia z wolnej ręki jest zasadny ze
względu na to, że jedynym zakładem zdolnym wykonać zamówienie z przyczyn technicznych o obiektywnym
charakterze jest wskazany wykonawca - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A
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