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PL-Bytom: Woda pitna

2011/S 16-023912

OGŁOSZENIE O DOBROWOLNEJ PRZEJRZYSTOŚCI EX ANTE

Niniejsze ogłoszenie jest publikowane przez: instytucję zamawiającą (objętą dyrektywą 2004/18/WE)
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA / PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Szpital Specjalistyczny Nr1
ul. Żeromskiego 7
Do wiadomości: Ewelina Tylec - Sojka
41-902 Bytom
POLSKA
Tel.  +48 323963332
E-mail: zampub@szpital1.bytom.pl
Faks  +48 323963332
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego www.szpital1.bytom.pl

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY JEJ DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie

I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

„Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków dla obiektów Szpitala
Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania wody i odprowadzania ścieków do obiektów Szpitala
Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na warunkach określonych w decyzji Nr 4 Zarządu Miasta Bytomia z dnia
4.11.2002roku oraz w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym m.in.: ustawę z dnia 7.6.2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.).
Wykonawca będzie świadczył usługę dostarczania wody do nieruchomości zgodnie z warunkami technicznymi
przyłączenia, o ciśnieniu umożliwiającym normalne użytkowanie wody z przeznaczeniem na cele socjalno-
bytowe, o jakości odpowiadającej wymogom określonym przez ministra właściwego ds. zdrowia.
Wykonawca zobowiązuje się do ciągłego odbioru z nieruchomości ścieków o stanie i składzie określonym w
obowiązujących przepisach.
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Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania właściwego stanu technicznego i niezawodnego działania
posiadanych instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadanego przyłącza
wodociągowego i kanalizacyjnego.
Wykonawca o przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed
planowanym terminem. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Wykonawca zapewnia
zastępczy punkt poboru wody i informuje Zamawiającego o jego lokalizacji.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
41110000

II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. UE
zgodnie z dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE
c) Roboty budowlane / dostawy / usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
cznych
Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z
wolnej ręki, gdy dane dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych
o obiektywnych charakterze. Udzielenie zamówienia na usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków
za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej do obiektów Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w trybie
zamówienia z wolnej ręki jest zgodne z art. 67 ust. 1 pkt 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ na
terenie miasta Bytomia, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej są
realizowane tylko przez jednego Wykonawcę, tj. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bytomiu.

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą / podmiot zamawiający
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA DECYZJI O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, NA RZECZ KTÓREGO ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O UDZIELENIU

ZAMÓWIENIA
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. Kościuszki 11
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41-902 Bytom
POLSKA

V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

WSPÓLNOTOWYCH
VI.2) INFORMACJE DODATKOWE
VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2) Składanie odwołań
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

20.1.2011


