
Rzekuń, dn. 01.10.2014r. 

FPZ.271.20.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

 Odprowadzanie ścieków- sprawa FPZ.271.20.2014
Numer ogłoszenia: 325100 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie, tel. 
29 7617301 w. 47, faks 29 7617302 , strona internetowa www.rzekun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odprowadzanie ścieków- sprawa 
FPZ.271.20.2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu zamówienia: II.3)  Do  obowiązków 
należy: a) odbieranie ścieków odprowadzanych z nieruchomości będącej w zarządzeniu Odbiorcy w 
sposób ciągły. Miejscem odbioru ścieków jest pierwsza studzienka od strony budynku lub granica 
nieruchomości,  b)  usuwanie  awarii  sieci  będących w jego posiadaniu.  Obowiązek Dostawcy w 
zakresie  utrzymania  i  eksploatacji  urządzeń  kanalizacyjnych  obejmuje  sieci  kanalizacyjne  z 
wyjątkiem  przyłączy  i  instalacji  wewnętrznych,  które  pozostają  w  konserwacji  Odbiorcy.  3. 
Utrzymanie  i  eksploatacja  urządzeń  polega  na:  a)  odprowadzeniu  ścieków,  zapewnieniu  stałej 
sprawności  technicznej  i  technologicznej  posiadanych  urządzeń,  c)  odcięciu  przyłącza 
kanalizacyjnego  po  zgłoszeniu  jego  awarii  przez  odbiorcę,  d)  uruchomieniu  przyłącza 
kanalizacyjnego po zgłoszeniu przez odbiorcę usunięcia awarii..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.40.00.00-1.

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
Na  terenie  Gminy  Rzekuń  występuje  jeden  odbiorca  ścieków  tj.  Ostrołęckie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.w Ostrołęce. Zgodnie z art. 67 ust.1 
pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z 
wolnej ręki jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez 
jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1



NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 
ZAMÓWIENIA

• Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o., ul. Kurpiowska 21, 07-
410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.

Wójt
Stanisław Godzina 
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