Ogłoszenie nr 54160 - 2017 z dnia 2017-03-29 r.
Piła: Dostawa i przesył wody wraz z odbiorem ścieków za pomocą sieci wodnokanalizacyjnej do obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Pile
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu:
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer
identyfikacyjny 68424000000, ul. ul. Bydgoska 76, 64920 Piła, państwo Polska,
woj. wielkopolskie, tel. 67 2132783, 2142831, faks 672 132 776, e-mail
sekretariat@mosir.pila.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i przesył wody
wraz z odbiorem ścieków za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej do obiektów
zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono
dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi
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 i przesył wody wraz z odbiorem ścieków za pomocą sieci wodnokanalizacyjnej do obiektów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Pile: ul. Bydgoska 76, Al. Powstańców Wlkp 198, ul. Kossaka 102, ul.
Mickiewicza, ul. Żeromskiego 90 do istniejących punktów poboru wody.
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: 420000.00
Waluta:
PL

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:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile jest jednostką budżetową powołaną w
celu realizacji zadań samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej, w tym
tworzenia, utrzymywania i zarządzania obiektami i urządzeniami sportowymi oraz
terenami rekreacyjnymi stanowiącymi mienie komunalne. W skład Ośrodka
wchodzi m. in.: 1. Obiekty Sportowe Centrum położone w Pile przy ul. Bydgoskiej

76, 2. "Zajazd Tarcza" położony w Pile przy Al. Powstańców Wlkp. 198, 3.
pływalnia „Wodnik” położona w Pile przy ul. Kossaka 102, 4. Zespół Obiektów
Sportowych „Górne” położony w Pile przy ul. Żeromskiego 90. Zarówno COS,
pływalnia „Wodnik” jak i budynki Zespołu Obiektów Sportowych „Górne” w
części stanowiącej budynek hali widowiskowo-sportowej, jak również budynek
stanowiący hale sportów walki, a także pływalnia "Wodnik" oraz stadion żużlowy
wraz z obiektami tam posadowionymi, wyposażone zostały w instalacje wodnokanalizacyjne podłączone do sieci miejskiej. W przedmiotowym stanie faktycznym
zachodzą przesłanki do zastosowania trybu z wolnej ręki w myśl art. 67 ust. 1 pkt 1
lit. a, który stanowi, iż dostawy […] mogą być świadczone tylko przez jednego
wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Dostawy wody
do ww. obiektów stanowiących mienie komunalne, mogą być świadczone tylko
przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. z siedzibą w Pile ze względu na
powiązanie techniczne (podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej), jak również ze
względu na to, iż tylko Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. jest
sprzedawcą wody i odbiorcą ścieków na terenie gminu Piła. Ażeby Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile mógł wykonywać swoje zadanie statutowej,
niezbędne jest zaopatrywanie obiektów w wodę oraz odbiór ścieków.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY
ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Pile, , ul. Chopina 2,
64-920, Piła, kraj/woj. Polska

