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Zamówienie public... - 390741-2011

15/12/2011 S241 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
I.II.IV.V.VI.
PL-Wałbrzych: Przesył energii elektrycznej
2011/S 241-390741
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
Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Armii Krajowej 35
Osoba do kontaktów: Mariola Jakubowska
58-302 Wałbrzych
POLSKA
Tel.: +48 746414408
E-mail: mjakubowska@zdkium.walbrzych.pl
Faks: +48 746414404
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.zdkium.walbrzych.pl
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
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
Dystrybucja energii elektrycznej sieciami elektroenergetycznymi do punktów poboru usytuowanych w granicach
administracyjnych Gminy Wałbrzych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu energii elektrycznej sieciami elektroenergetycznymi do punktów
poboru, zakupionej w ramach postępowania przetargowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
65310000
II.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
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
dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:
technicznych
Usługa dystrybucji energii elektrycznej, będąca przedmiotem niniejszego zamówienia, może być świadczona wyłącznie
przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego - właściciela infrastruktury przesyłowej, którym na terenie woj. wałbrzyskiego
jest Tauron Dystrybucja SA. Wskazany wykonawca z przyczyn technicznych, jest jedynym uprawnionym podmiotem do
dystrybucji energii elektrycznej w granicach administracyjnych gminy Wałbrzych. Podstawa prawna udzielenia
zamówienia: art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych - usługi mogą być świadczone tylko przez
jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
RZP/65/WR/33/2011/RD

2011-12-16 13:25

Zamówienie public... - 390741-2011 - TED Tenders Electronic Daily

2z2

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390741-2011:TEXT:PL:HTML

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
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
Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu
ul. Zawiła 65 L
30-390 Kraków
POLSKA
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:
13.12.2011
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