
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

,Całodobowa obsługa kotłowni w ZSCKR w Lututowie wraz z dostawą opału oraz wywozem i składowaniem odpadów z
procesu spalania pelletu, oraz usuwaniem awarii w okresie grzewczym 2022/2023,

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W LUTUTOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W LUTUTOWI

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000096483

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Klonowska, 3

1.5.2.) Miejscowość: Lututów

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-360

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43 8714047

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zsrlut@wp.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsrlututow.inetnetdsl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe
osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
,Całodobowa obsługa kotłowni w ZSCKR w Lututowie wraz z dostawą opału oraz wywozem i składowaniem odpadów z
procesu spalania pelletu, oraz usuwaniem awarii w okresie grzewczym 2022/2023,

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7bd850b-14a5-11ed-b950-8227d40187e8

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301885/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-08-11 11:11

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00272862/01/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Całodobowa obsługa kotłowni w ZSCKR Lututów wraz z dostawą opału oraz wywozem i składowaniem odpadów z
procesu spalania pelletu, oraz usuwaniem awarii w okresie grzewczym 2022/2023"

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: 5/2022
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3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 360000  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Całodobowa obsługa kotłowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w
Lututowie wraz z dostawą opału oraz wywozem i składowaniem odpadów z procesu spalania pelletu, oraz usuwaniem awarii
w okresie grzewczym 2022/2023”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : Całodobowa obsługa kotłowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Lututowie, ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów
A. Całodobowa obsługa kotłowni
a) utrzymywanie temperatury na kotle wg temperatur zewnętrznych,
b) zaniżanie temperatury na kotle w godzinach nocnych oraz dni wolne,
c) czyszczenie kotłów, rusztów i popielników,
d) dostarczanie odpowiedniego opału do kotłów wodnych opalanych biomasą (pellet),
e) wywóz i składowanie odpadów z procesu spalania biomasy,
f) utrzymywanie temperatury nie mniejszej niż 20°C w pomieszczeniach, w których przebywać będą ludzie,
g) usuwanie ewentualnych awarii kotłów grzewczych
h) utrzymanie czystości powierzchni zewnętrznych kotłów, urządzeń pomocniczych aparatury kontrolno-pomiarowej,
narzędzi oraz samej kotłowni.

3.10.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

09111400-4 - Paliwa drzewne

09323000-9 - Węzeł cieplny lokalny

50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy PZP.
Zgodnie z art. 305 pkt 2 ustawy PZP zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego w trybie zamówienia z wolnej ręki,
jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty
zostały odrzucone na podstawie art. 226ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób
zmienione.
W uprzednio prowadzonym postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert. tj. do dnia 02.08.2022 do godziny
10.00 nie wpłynęła żadna oferta.
CD w Informacjach Dodatkowych.

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-36421e4d-0bf1-11ed-9a86-f6f4c648a056

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PUH
"Karolina"

5.1.2.) Ulica: MIELESZYN 39

5.1.3.) Miejscowość: MIELESZYN

5.1.4.) Kod pocztowy: 98-430

5.1.5.) Województwo: łódzkie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
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CD Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy po przeprowadzeniu postępowania w trybie z
wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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