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Parczew: Dostarczenia wody i odprowadzenie ścieków do/z Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Parczewie. Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/14/2013 

Numer ogłoszenia: 129977 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136, 21-200 
Parczew, woj. lubelskie, tel. 83 3552113, faks 83 3552113 , strona internetowa www.spzozparczew.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczenia wody i odprowadzenie ścieków 
do/z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie. Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-
3521/14/2013. 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
dostarczenie wody (w sytuacjach awarii własnego ujęcia wody, z którego na bieżąco korzysta 
Zamawiający) i odprowadzenie ścieków do/z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Parczewie przy ul. Kościelnej 136 na warunkach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U.z 2006 r Nr 123, poz. 
858/ i Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXXIII/217/05 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29.12.2005 oraz niniejszą umową. Szacunkowa ilość 
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków do/z obiektu, o którym mowa wyżej 35 - 50m3/dobę. 
Wykonawca, zapewnieni dostarczanie wody w sposób niezawodny i pod odpowiednim ciśnieniem do 
zaworu za wodomierzem głównym, zapewni utrzymanie stanie technicznym urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych.. 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.48.00.00-5, 41.11.00.00-3. 
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
 
SEKCJA III: PROCEDURA 
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

 1. Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienie wyboru trybu 
Uzasadnienie faktyczne: Zakład Usług Komunalnych Spółka o. o. w Parczewie jest właścicielem 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, jako jedyny świadczy takie usługi. Tym samym wskazać należy, 
iż z uwagi na wystąpienie powyższych przyczyn technicznych na rynku nie istnieją inni 
wykonawcy zdolni zrealizować niniejsze zamówienie. Zakład Usług Komunalnych Spółka                 
o. o. z siedzibą w Parczewie jest jedyną firmą mogącą świadczyć zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzenie ścieków. Woda jest dostarczana i odprowadzenie ścieków zatwierdzono 
Uchwałą Nr XXXIII/217/05 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29.12.2005. Uzasadnienie 
prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a, jeżeli 
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty 
budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: a) z przyczyn technicznych 
o obiektywnym charakterze, 

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

 Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o., ul. Piwonia 73, 21-200 Parczewie, kraj/woj. lubelskie. 
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