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Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

2013/S 175-302081 

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 
ul. Łąkowa 1-2 
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych 
Osoba do kontaktów: Elżbieta Wiśniewska 
80-743 Gdańsk 
POLSKA 
E-mail: e.wisniewska@amuz.gda.pl 

Adresy internetowe:  

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.amuz.gda.pl 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Podmiot prawa publicznego 
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 
Edukacja 
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających 
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych 
instytucji/podmiotów zamawiających: nie 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 

II.1)Opis 
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu 
Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej. 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub świadczenia usług 
Dostawy 
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302081-2013:TEXT:PL:HTML#id169114-I.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302081-2013:TEXT:PL:HTML#id169115-II.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302081-2013:TEXT:PL:HTML#id169116-IV.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302081-2013:TEXT:PL:HTML#id169117-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302081-2013:TEXT:PL:HTML#id169118-VI.
mailto:e.wisniewska@amuz.gda.pl?subject=TED
http://www.amuz.gda.pl/


II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej wraz z dostawą węzła 
cieplnego i jego obsługą techniczną oraz świadczenie usługi przesyłowej do obiektów 
Zamawiającego: 
— budynek czerwony (ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk) stanowiący część dydaktyczną, 
— budynek żółty (ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk), w którym znajduje się część dydaktyczna, Dom 
Muzyka, Dom Studenta, 
na cele centralnego ogrzewania, podgrzewania wody użytkowej. 
Obiekty do których ma być dostarczana energia cieplna będą podłączone do sieci 
ciepłowniczej Wykonawcy. 
Moc zamówieniowa: 0,7 MW. 
Szacunkowe zużycie w okresie 4 lat: 25 476 GJ. 
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

09300000 

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) 
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Rodzaj procedury 
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia 
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE 
Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac 
badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami 
określonymi w dyrektywie: nie 
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez 
określonego oferenta z przyczyn: technicznych 
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności związanej z wydarzeniami, których podmiot 
zamawiający nie mógł przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w 
dyrektywie nie 
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle 
określonymi w dyrektywie: nie 
Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej: nie 
Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub 
dialog konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury 
negocjacyjnej zostali dopuszczeni wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji 
podmiotowej: nie 
Zgodnie z art.67 ust.1 pkt.1 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może 
udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy dostawy mogą być świadczone tylko 
przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Dostawa 
ciepła z sieci ciepłowniczej do budynków Zamawiającego może być realizowana tylko przez 
jednego Wykonawcę, którym jest: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
(ul.Biała 1b, 80-435 Gdańsk). Wskazany Wykonawca jest jedynym Wykonawcą, który ze 
względu na specyficzne cechy techniczne zamówienia jest zdolny do realizacji zadania – jako 
jedyny na terenie miasta Gdańska posiada sieć ciepłowniczą, która zapewnia dostawę i 



przesył ciepła.W związku z powyższym zostały spełnione przesłanki art.67 ust.1 pkt.1 lit.a 
ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiające udzielenie zamówienia z wolnej ręki.  
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia 
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
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)Informacje o ofertach 
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu 
zamówienia 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
ul. Biała 1b 
80-435 Gdańsk 
POLSKA 
E-mail: bok@gpec.pl 
Tel.: +48 585243580 
Faks: +48 585243590 

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
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: 
6.9.2013 
 

mailto:bok@gpec.pl?subject=TED

