
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy

„Dostawa ciepła oraz świadczenie usług przesyłowych dla potrzeb centralnego ogrzewania na
rzecz Sosnowieckich Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.”

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SOSNOWIECKIE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271270643

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 11 lokal 216-218

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 600 676 194

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: redakcja@kuriermiejski.com.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kuriermiejski.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wydawnicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
„Dostawa ciepła oraz świadczenie usług przesyłowych dla potrzeb centralnego ogrzewania na
rzecz Sosnowieckich Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.”

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c289b078-5f18-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00320044/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-12-17 10:20

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
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2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.3.) Rodzaj zamówienia
Dostawy

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ciepła, nośnika ciepła oraz świadczenie usług
przesyłowych dla potrzeb centralnego ogrzewania w ilościach wynikających z zamówionej mocy
(zgodnie z treścią załączonych projektowanych postanowień umownych) na rzecz
Sosnowieckich Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, 41-200, przy ul. 3 Maja 11 lok. 216-
218 na terenie obiektu w Sosnowcu przy ulicy Ogrodowej 1. Wykonawca winien prowadzić
swoją działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2021 r. poz. 716) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Wykonawca będzie dostarczał energię cieplną zgodnie z obowiązującymi standardami
jakościowymi obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie
ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanych koncesji. Dostawa i dystrybucja energii cieplnej
będzie odbywać się do obiektu zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. przy ul. Ogrodowej 1

2. Zamawiający nie wprowadza wymagania, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

3.10.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Uzasadnienie prawne:
art.214 ust.1 pkt 1 lit.a uPzp - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
usługa 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
Uzasadnienie faktyczne:
Jedynym dostawcą energii cieplnej na terenie obiektu w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej 1,
posiadającym sieć dostarczającą ciepło jest wykonawca Dalkia Polska Energia S.A. z siedzibą w
Katowicach, przy ul. Ścigały 14.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Dalkia Polska Energia Spółka Akcyjna
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5.1.2.) Ulica: Ścigały 14

5.1.3.) Miejscowość: Katowice

5.1.4.) Kod pocztowy: 40-208

5.1.5.) Województwo: śląskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

Termin: od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
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