Ogłoszenie nr 500050190-N-2017 z dnia 27-10-2017 r.
Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy: Podniesienie standardu
oświetlenia na terenie Gminy Cewice
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Informacje dodatkowe: nd
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, Krajowy numer identyfikacyjny
77097975000000, ul. ul. W. Witosa 16, 84312 Cewice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.
598 613 460, e-mail sekretariat@cewice.pl, faks 598 613 462.
Adres strony internetowej (url): www,cewice.pl
Adres profilu nabywcy: nd
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nd
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Cewice
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.ZKK.271.21.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Cewice
poprzez zwiększenie liczby opraw oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych,
stanowiących własność Energa Oświetlenie, w następujących lokalizacjach: a) Popowo –
droga powiatowa (5 opraw oświetleniowych) b) Cewice – Osiedle na Wzgórzu (20 opraw
oświetleniowych) c) Krępkowice – do skrzyżowania (2 oprawy oświetleniowe) d) Karwica stara
szkoła (4 oprawy oświetleniowe) e) Łebunia – droga powiatowa (1 oprawa oświetleniowa) f)
Łebunia – droga wojewódzka – ul. Pomorska 19 (1 oprawa oświetleniowa) g) Lesiaki – obok
placu zabaw (2 oprawy oświetleniowe) h) Popowo 26b (2 oprawy oświetleniowe) i) Osowo
Lęborskie – skrzyżowanie (1 oprawa oświetleniowa) j) Osowo Lęborskie – kierunek Lębork (4
oprawy oświetleniowe) k) Pieski 50,51 (1 oprawa oświetleniowa) l) Pieski szkoła (1 oprawa
oświetleniowa) Zamówienie obejmuje podwieszenie 45 sztuk opraw oświetleniowych na
słupach oświetleniowych należących do Energa Oświetlenie sp. z o.o. wraz z niezbędnym
oprzyrządowaniem i infrastrukturą.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 50232110-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający udzielił zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1
pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz.
1579).
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 105665
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: Energa Oświetlenie sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rzemieślnicza 17/19
Kod pocztowy: 81-855
Miejscowość: Sopot
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 129967.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 129967.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 129967.95
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca
przewiduje
powierzenie
wykonania
części
zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: nd
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 105665
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 129967.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 129967.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 129967.95
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca
przewiduje
powierzenie
wykonania
części
zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
nd
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a
ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Zamawiający możne udzielić zamówienia w trybie z wolnej
ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego
Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Gmina Cewice na terenie,
którego dotyczy podniesienie standardu oświetlenia nie posiada własnej infrastruktury
oświetleniowej. Na terenie tym natomiast istnieje infrastruktura oświetleniowa, stanowiąca
własność Energa Oświetlenie s.a. sp. z o.o.. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest
zwiększenie liczby opraw oświetleniowych na słupach oświetleniowych, stanowiących
własność Energa Oświetlenie s.a.. Spółka ta nie pozwala na dysponowanie przez Gminę
Cewice swoim majątkiem na podstawie art 140 ustawy z dn. 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.
U, nr 16, poz. 93 ze zm.) - właściciel ma prawo korzystać ze swojej własności z wyłączeniem
osób trzecich. Właścicielowi przysługuje także wyłączne prawo do rozporządzania rzeczą.
Gmina Cewice nie posiada prawa do dysponowania istniejącą infrastrukturą. Z powodu braku
zgody Spółki, nie może także organizować przetargów dotyczących zarządzania tą
infrastrukturą, co byłoby rozporządzaniem majątkiem firmy i jest sprzeczne z prawem,
ponieważ narusza 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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