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Polska-Cewice: Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
2021/S 001-001642
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Cewice
Krajowy numer identyfikacyjny: 770979750
Adres pocztowy: ul. W. Witosa 16
Miejscowość: Cewice
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 84-312
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@cewice.pl
Tel.: +49 598613474
Faks: +49 598613462
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cewice.pl
Adres profilu nabywcy: www.cewice.ezamawiajacy.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Cewice w okresie od
1.1.2021 do 31.12.2024
Numer referencyjny: ZP-ZKK.271.16.2020.

II.1.2)

Główny kod CPV
50232000 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych
obiektów publicznych na terenie gminy Cewice urządzeniami oświetleniowymi w porze od zmierzchu do świtu,
w okresie 1.1.2021–31.12.2024.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę utrzymania urządzeń oświetleniowych w należytym stanie
technicznym oraz bieżące monitorowanie sprawności infrastruktury technicznej.
3) Utrzymanie urządzeń oświetleniowych w należytym stanie technicznym obejmuje wszystkie niezbędne
czynności eksploatacyjne i konserwacyjne
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 447 104.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
65310000 Przesył energii elektrycznej

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Cewice

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych
obiektów publicznych na terenie gminy Cewice urządzeniami oświetleniowymi w porze od zmierzchu do
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świtu, w okresie 1.1.2021–31.12.2024. Pod pojęciem urządzeń oświetleniowych rozumie się rozdzielnie
oświetleniowe, linie oświetleniowe – kablowe i napowietrzne, słupy oraz oprawy oświetleniowe.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę utrzymania urządzeń oświetleniowych w należytym stanie
technicznym oraz bieżące monitorowanie sprawności infrastruktury technicznej.
3) Utrzymanie urządzeń oświetleniowych w należytym stanie technicznym obejmuje wszystkie niezbędne
czynności eksploatacyjne i konserwacyjne, a w szczególności:
a) oględziny i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej;
b) oględziny i przeglądy tras linii napowietrznych i kablowych;
c) przeglądy techniczne opraw;
d) wymianę źródeł światła;
e) malowanie, konserwację metalowych konstrukcji latarń, szafek i tablic rozdzielczych;
f) pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami;
g) wymianę wyeksploatowanych słupów i wysięgników;
h) wymianę wyeksploatowanych opraw;
i) wymianę wyeksploatowanych szafek;
j) wymianę wyeksploatowanych linii napowietrznych i kablowych;
k) wymianę uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem;
l) naprawę lub wymianę uszkodzonych kabli;
m) podwieszanie zerwanych przewodów;
n) wymianę opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów;
o) wymianę połamanych lub uszkodzonych słupów;
p) wymianę wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych latarń;
q) likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia ulic, placów i dróg;
r) dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi;
s) prowadzenie rejestru zdarzeń.
4) Zamawiający wymaga, aby wymieniane elementy infrastruktury oświetlenia były zamontowane w sposób,
który nie będzie utrudniał przemieszczania się osobom z trudnościami poruszania się oraz aby natężenie
oświetlenia zapewniało komfort osobom niedowidzącym.
5) Szczegółowy zakres i sposób wykonywania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
4. Wymagania związane z zatrudnieniem na umowę o pracę
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu aktualnych przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040
ze zm.) osób wykonujących czynności w każdym wyszczególnionym zakresie, polegającym na wykonywaniu
określonych poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) wykonywanie robót ziemnych;
b) montaż i podłączanie oświetlenia.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:
— oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego,
— poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/
umów o pracę osób wykonujących zamówienie.
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
Nd

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
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z
następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Uzasadnienie prawne (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych):
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego
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
Uzasadnienie faktyczne:
Gmina Cewice na terenie, którego dotyczy podniesienie standardu oświetlenia nie posiada własnej
infrastruktury oświetleniowej. Na terenie tym istnieje infrastruktura oświetleniowa, stanowiąca własność Energa
Oświetlenie S.A. Sp. z o.o. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi
oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Cewice poprzez wykorzystanie urządzeń oświetleniowych,
stanowiących własność Energa Oświetlenie S.A. Spółka ta nie pozwala na dysponowanie przez Gminę
Cewice swoim majątkiem na podstawie art. 140 ustawy z 23.4.1964 Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93
ze zm.), który stanowi, iż w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel
może, z wyłączeniem innych osób korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem
swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach
może rozporządzać rzeczą. Ochrona prawa wyłącznego wynika natomiast z przepisu art. 222 Kodeksu
cywilnego, a nadto znajduje konstytucyjną podstawę w przepisie art. 64 ust 2 Konstytucji RP. Z powodu braku
zgody spółki, Gmina Cewice nie może organizować przetargów dotyczących zarządzania tą infrastrukturą,
ponieważ stanowiłoby to rozporządzanie majątkiem firmy wbrew jej woli i byłoby sprzeczne z prawem, ponieważ
naruszałoby prawo własności spółki. W związku z powyższym Gmina Cewice nie może obejmować procedurą
udzielenia zamówienia publicznego w trybie otwartym, usług związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
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Jednocześnie brak jest technicznej możliwości zapewnienia oświetlenia w inny sposób z powodu braku
majątku w postaci urządzeń oświetleniowych w gminie Cewice. Rozwiązanie alternatywne polegające na
wybudowaniu nowych urządzeń oświetleniowych wiązałoby się z poniesieniem niewspółmiernie wysokich
kosztów w stosunku do zakupu usługi stanowiącej przedmiot zamówienia. Brak jakiegokolwiek rozwiązania
zastępczego, zapewniającego oświetlenie tak dużej powierzchni ulic, placów i dróg na terenie gminy. Mając na
uwadze szeroki zakres przedmiotu zamówienia należy sądzić, iż przedmiot zamówienia nie został zawężony w
sposób, który utrudniałby zachowanie zasad uczciwej konkurencji
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 237-585905

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
29/12/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Energa Oświetlenie S.A. Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rzemieślnicza 17/19
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-855
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 447 104.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 447 104.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

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

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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.: +49 224587801
Faks: +49 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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.: +49 224587801
Faks: +49 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami prawa czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w
terminie 10 dni od przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
Szczegółowe regulacje zostały określone w dziale VI środki ochrony prawnej 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.: +49 224587801
Faks: +49 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2020
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