
Ogłoszenie nr 550226921-N-2019 z dnia 23-10-2019 r. 

Świdnica: „Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku Prokuratury Rejonowej w 

Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 4” 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: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 56980000000000, ul. ul. 1 Maja  21, 58-100  

Świdnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 850 34 00, e-mail przetarg@prokuratura.walbrzych.pl, faks 748 520 257. 

Adres strony internetowej (url): www.swidnica.po.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Prokuratura 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z budynku Prokuratury Rejonowej w 

Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 4” 

Numer referencyjny  PO VII WB 261.16.2019 

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 dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej i odbiór ścieków za 

pomocą sieci kanalizacyjnej z budynku Prokuratury Rejonowej w Bystrzycy Kł. przy ul. Sempołowskiej 4. Wielkości roczne kształtują się na 

poziomie: - dostawa wody – około 112,50 m3, - odbiór ścieków – około 112,50 m3. 



II.5) Główny Kod CPV: 65110000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

90410000-4 

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

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: 

Uzasadnieniem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt.1 lit. „a” Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku, gdy 

dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym 

charakterze. Do budynku Prokuratury Rejonowej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sempołowskiej 4 doprowadzona jest sieć wodno – 

kanalizacyjna, której właścicielem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kł. ul. Młynarska 4, 57-500 Bystrzyca Kł. 

Wykonawca jest monopolistą w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków dla miasta Bystrzyca Kł. Wskazany powyżej Wykonawca jest 

właścicielem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, pod które podłączony jest obiekt prokuratury w Bystrzycy Kł. Fakt ten powoduje, iż 

z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze przedmiot zamówienia może być świadczony tylko przez jednego Wykonawcę. Zatem 

udzielenie zamówienia publicznego jest możliwe jedynie przez przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, odrębnie dla każdego punktu 

dostawy wody i odprowadzania ścieków. Dlatego też przedmiotowe postępowanie należy przeprowadzić w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

Istniejące przyczyny o obiektywnym charakterze uniemożliwiają powierzenie realizacji zamówienia innemu Wykonawcy. 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  ,  ul. Młynarska 4,  57-500,  Bystrzycy Kł.,  kraj/woj. dolnośląskie



Drukuj


