
Informacja sporządzona na potrzeby fakultatywnej czynności opisanej w art. 213 ust. 2 Ustawy 

Prawo Zamówień publicznych Zamawiający -  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Ostrowi 

Mazowieckiej (07-300) z siedzibą przy ulicy Bolesława Prusa 66  w Ostrowi Mazowieckiej informuje o 

zamiarze zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącej dostawy materiałów i 

urządzeń oraz wykonania prac dla zadania pn. „Modernizacja Systemu Aparatury Kontrolno-

Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) kotłów K1, K2 i K3”,  z Wykonawcą  - Zakładem Przemysłowych 

Systemów Automatyki sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Krotoszyńskiej 35 w Ostrowie Wielkopolskim (63-

400)  w trybie zamówienia z wolnej ręki dla wartości poniżej kwoty 1.919.502,00 złotych dla dostaw i 

usług dla Zamawiających sektorowych.  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

− wykonanie kompletnych projektów technicznych AKPiA kotłów uzgodnionych z Inwestorem 

oraz z UDT,  

− prefabrykacja jednostek kompletacyjnych w siedzibie ZPSA, 

− wykonanie modernizacji aplikacji systemu SCADA w zakresie całego obiektu – upgrade do 

najnowszej wersji AVEVA Plant SCADA 2023 (Windows 10/11), lifting graficzny synoptyk, nowe 

stacyjki zgodne ze standardem dla pompowni, transmisja cyfrowa danych z przetwornic 

częstotliwości, logowanie danych historycznych, doposażenie o driver komunikacyjny do 

sterowników Siemens S7TCP, 

− oprogramowanie systemów sterowania PLC – sterowniki procesowe z algorytmem Fail-Safe – 

wariant blokad zmiennociśnieniowych z przygotowaniem pod ograniczenie mocy wybranych 

kotłów, 

− oprogramowanie paneli operatorskich HMI, 

− dostawa kompletnego sprzętu komputerowego z upgrade licencji SCADA, 

− dostawa kompletnej aparatury pomiarowej, 

− demontaż obiektowy szaf starego systemu sterowania, okablowania i aparatury 

− montaż obiektowy, 

− rozruch i uruchomienie obiektowe, 

− szkolenie obsługi + instrukcje, 

− odbiory blokad kotłowych w obecności Inspektora UDT, 

− serwis gwarancyjny i zdalne wsparcie poprzez szyfrowane łącze VPN TOSIBOX/Teltonika. 

 

Uzasadnienie wyboru trybu postępowania 

 

Zgodnie z art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 

r. poz. 1710 ze zm.) – dalej jako: Pzp, 

1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z 

przyczyn: 

a) technicznych o obiektywnym charakterze, 

b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów 

- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji 

nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia; 

 

Stosowanie procedury zamówienia z wolnej ręki na podstawie wyżej wymienionego przepisu jest 

uzależnione od kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek, a mianowicie istnienia szczególnych 

przyczyn technicznych przedmiotu zamówienia oraz tego, aby ze względu na szczególne przyczyny 



techniczne udzielenie zamówienia innemu niż wskazany przez Zamawiającego wykonawcy było 

obiektywnie niemożliwe.  

 

 W niniejszej sprawie zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę 

właśnie z uwagi na istnienie przyczyn technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia.   

 

W myśl Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  może udzielić zamówienia z wolnej 

ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 214. Ustęp 1 pkt 1 litera a) 

wymienionej podstawy prawnej wskazuje na przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze.  

Modernizacja Systemu Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) kotłów K1, 

K2 i K3 jest kolejnym etapem długoterminowego procesu przebudowy i usprawnienia zaplecza 

technicznego produkującego i dostarczającego ciepło do odbiorców na terenie miasta Ostrów 

Mazowiecka. Pierwszym etapem było wykonanie projektów technicznych oraz modernizacja 

infrastruktury technicznej. Następnym etapem było dostosowanie aplikacji systemowej, 

oprogramowania systemów sterowania oraz oprogramowania paneli. Ograniczenie mocy kotłów, 

będące przedmiotem niniejszego zamówienia, które mogło nastąpić po wykonaniu prac opisanych 

powyżej, jest jedynie kontynuacją technicznie i autorsko spójnego projektu, a zatem może być 

realizowane jedynie przez firmę Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki sp. z o. o. z siedzibą 

w Ostrowie Wielkopolskim.   

Zaistniałe okoliczności oparte na powyższym stanie faktycznym oraz założenie 

kompatybilności przyszłych prac z już istniejącym systemem (od strony technicznej, - z uwagi na 

istniejące i funkcjonujące już oprogramowanie systemu) stanowi uzasadnienie do udzielenia 

zamówienia w trybie z wolnej ręki. 

W latach 2014-2015 w ciepłowni zamontowane zostały układy odpylania spalin, których 

podwykonawcą była firma ZPSA Sp. z o. o. 

W 2015 roku   Wykonawca dokonał również wymiany sprzętu informatycznego, modernizacji 

układu zasilania i sterowania pompami obiegowymi PO2 i PO4. Rozwiązania zastosowane na obiekcie 

ciepłowni zlokalizowanej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Lipowej 4 oparte są na rozwiązaniach 

autorskich wskazanego Wykonawcy. 

 W 2017 roku, ówczesny Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ostrowi Mazowieckiej, będący 

Zamawiającym sektorowym, udzielił zamówienia publicznego wyżej wymienionemu Wykonawcy 

na wykonanie projektów branż: elektrycznej, AKPiA, wykonanie szaf sterowniczych, rozdzielni, 

dostawę i montaż tras kablowych wraz z okablowaniem oraz układu hydraulicznego ciepłowni przy 

ulicy Lipowej 4 wraz z modernizacją pompowni. 

 Zakład Gospodarki Komunalnej zaznacza, iż firma ZPSA Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim 

wykonuje długo etapową modernizację układów sterowania ciepłowni od roku 2002 roku, swoim 

zakresem obejmującą sterowanie gospodarki ogólnej, system informatyczny nadzorujący przebieg 

procesu technologicznego SCADA, sterowanie kotłami. Dalsze prace modernizacyjne, mając na uwadze 

uzyskanie efektu, do którego Zamawiający dąży od roku 2002, swoją charakterystyką muszą być spójne 

z dotychczas wykonanymi. 

 

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej prezentowany jest pogląd zgodnie z którym 

względy techniczne uzasadniające udzielenie zamówienia bez przeprowadzenia procedury 

konkurencyjnej konkretnemu wykonawcy muszą mieć zasadniczy charakter, tak by można było 



wykazać, że wykonanie zamówienia przez innego wykonawcę jest ze względów technicznych 

rzeczywiście niemożliwe, a nie tylko utrudnione, i że ta niemożliwość ma charakter nieprzezwyciężalny. 

Tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 15 listopada 2021 r., KIO 2943/21.  

Okoliczności takie w ocenie Zamawiającego występują w niniejszym postępowaniu. 

 

W przedmiotowym zamówieniu spełnione zostały  bowiem wskazane w art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. a Pzp, 

przesłanki udzielania zamówienia w trybie z wolnej ręki, gdyż w odniesieniu do omawianego 

zamówienia obiektywnie nie istnieją na rynku inni alternatywni wykonawcy, którzy mogliby 

potencjalnie zrealizować zamówienie. Wskazany wykonawca dysponuje konkretną technologią nie 

znajdującą się w posiadaniu innych podmiotów, co uzasadnia udzielenie zamówienia w tym trybie.  

 

 


