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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571133-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kolbuszowa: Woda pitna
2020/S 232-571133
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 363020205
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 111a
Miejscowość: Kolbuszowa
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mieczysław Skowron
E-mail: sekretariat@zgkim.kolbuszowa.pl
Tel.: +48 172275227
Faks: +48 172275227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zgkim.kolbuszowa.pl
Adres profilu nabywcy: www.zgkim.kolbuszowa.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
3

Zakup wody hurtowej w 2021 r. w ilości 792 000 m na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców
gminy Kolbuszowa
Numer referencyjny: DS/395-01/10/2020
II.1.2)

Główny kod CPV
41110000 Woda pitna

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
3

Przedmiotem zamówienia jest zakup wody hurtowej w 2021 r. w ilości 792 000 m na potrzeby zbiorowego
zaopatrzenia w wodę odbiorców gminy Kolbuszowa.
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II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 900 000.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
41110000 Woda pitna

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Kolbuszowa, województwo podkarpackie.

II.2.4)

Opis zamówienia:

2/5

3

Przedmiotem zamówienia jest zakup wody hurtowej w 2021 r. w ilości 792 000 m na potrzeby zbiorowego
zaopatrzenia w wodę Odbiorców gminy Kolbuszowa.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. realizuje zadania własne gminy Kolbuszowa
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Kolbuszowa za pomocą infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej dzierżawionej od gminy Kolbuszowa
oraz własnej. Zaopatrzenie w wodę dla miejscowości Kolbuszowa, Kolbuszowa Górna, Kolbuszowa
Dolna, Świerczów, Nowa Wieś, Werynia, Zarębki odbywa się w oparciu o zakup wody hurtowej od
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji, Cmolas 6a, 36-105 Cmolas.
Organem założycielskim Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji jest
burmistrz Kolbuszowej. Przedsiębiorstwo stanowi formę jednostki organizacyjnej gminy, jest elementem
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w rozumieniu ustawy i prowadzi działalność polegającą
na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody w powiązaniu z podmiotami posiadającymi zezwolenie w
formie decyzji określone w art. 16 pkt 1 ustawy, bądź zwolnionymi z mocy prawa z konieczności uzyskania
takiej decyzji. Świadczy usługi w zakresie hurtowej dostawy wody między innymi dla Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający może udzielić zamówienia z
wolnej ręki, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z wymienionych w tym przepisie okoliczności. Z pkt 1 litera a
ww. przepisu wynika, że dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego
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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. Biorąc pod uwagę opisany wyżej stan faktyczny i prawny stwierdzono, że w niniejszej sprawie
zachodzi możliwość skorzystania przez zamawiającego z przepisu art. 67 ust.1 pkt 1 litera a ustawy –
Prawo zamówień publicznych. Skoro przedmiot zamówienia może zrealizować wyłącznie jeden wykonawca
działający na terenie gminy Kolbuszowa to z wykonawcą tym można zawrzeć umowę o udzielenie zamówienia
publicznego, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w trybie „z wolnej ręki”. Jest rzeczą bezsporną, że
nawet w przypadku zorganizowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,
przedmiotowe zamówienie publiczne mogłoby zostać udzielone wyłącznie na rzecz Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji. Jest to jedyny wykonawca, który z przyczyn technicznych
o obiektywnym charakterze, może zrealizować to zamówienie. Nie istnieje żadne rozsądne rozwiązanie
alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów
zamówienia. Ogłaszanie, zatem w chwili obecnej przetargu nieograniczonego na zakup wody nie byłoby
działaniem celowym. Przedmiotowego zamówienia udzielić można wyłącznie na rzecz Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji. Ten podmiot jest jedynym wykonawcą, który może
zrealizować przedmiotowe zamówienie.
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
06/11/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji
Krajowy numer identyfikacyjny: 000166798
Adres pocztowy: Cmolas 6a
Miejscowość: Cmolas
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-105
Państwo: Polska
E-mail: pgkimkolbuszowa@wp.pl
Tel.: +48 172837647
Adres internetowy: https://www.zgkim.kolbuszowa.pl/
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 1 900 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 900 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
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VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na
te czynności, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z
postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego; opisu przedmiotu zamówienia; wyboru
najkorzystniejszej oferty. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła
kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w
terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W przypadku wniesienia odwołania
po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia
przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania
odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza
się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do
postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym,
aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić
opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Jeżeli koniec
terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa
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dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu
odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp. W sprawach nie uregulowanych powyżej w
zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2020
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