Cewice: Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na
terenie Gminy Cewice w 2015 roku.
Numer ogłoszenia: 333740 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W.
Witosa 16, 84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi oświetlenia
ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Cewice w 2015 roku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie
usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Cewice,
urządzeniami oświetleniowymi w porze od zmierzchu do świtu, na podstawie zamówienia z
wolnej ręki, zgodnie z art.67 ust.1 pkt.1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. 2030, poz. 907 ze zmianami). 2.Pod pojęciem urządzeń
oświetleniowych, stanowiących podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia rozumie
się rozdzielnie oświetleniowe, linie oświetleniowe - kablowe i napowietrzne, słupy i oprawy
oświetleniowe wymienione w załączniku nr 1. 3.Zamawiający w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia będzie ponosić koszty nakładów z tytułu zużytej energii elektrycznej
dla celów oświetlenia oraz nakładów związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych tzn.
prowadzenie ruchu, eksploatację, konserwację i remonty w zakresie niezbędnym do
utrzymania w należytym stanie technicznym wynikającym z obowiązujących przepisów i
zasad obowiązujących u Wykonawcy. 4.Utrzymanie urządzeń oświetleniowych 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 i 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 tablic i szafek, j)wymianę 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, r)likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia
ulicznego, s)dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi,
t)prowadzenie rejestru zdarzeń..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.20.00-0, 65.31.00.00-9, 09.31.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 ENERGA Oświetlenie, ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 210000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 245016,00
 Oferta z najniższą ceną: 245016,00 / Oferta z najwyższą ceną: 245016,00
 Waluta: PLN .
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z
wolnej ręki albo zapytania o cenę
 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie z wolnej ręki , zgodnie z art. 67 ust. 1
pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)
Uzasadnienie prawne: 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. Uzasadnienie faktyczne: Przedmiot
zamówienia obejmuje dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej, dystrybucję energii
elektrycznej oraz usługi utrzymania urządzeń oświetleniowych (eksploatację i
konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego) na terenie Gminy Cewice. O ile istnieje
możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, brak jest możliwości wyboru
przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji
bądź przesyłania energii elektrycznej, jako że przedsiębiorstwa te działają w obszarze
monopolu naturalnego Zamówienie na świadczenie tych usług może zostać udzielone
jedynie w trybie zamówienia z wolnej ręki. Operatorem sieci dystrybucyjnej, do której
przyłączone są urządzenia oświetlenia ulicznego zlokalizowane na terenie gminy
Cewice jest ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot.
Wszystkie urządzenia oświetlenia ulicznego zlokalizowane na terenie Gminy Cewice
stanowią własność ENERGA Oświetlenie. Energa Oświetlenie nie wyraża zgody na
dostawy energii i wykonywanie usług utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego
poprzez majątek, stanowiący jej własność. W związku z powyższym udzielenie
zamówienia innemu przedsiębiorstwu wymagałoby budowy nowej sieci energetycznej
na terenie Gminy Cewice, co pociągnęłoby za sobą niewspółmiernie wysokie koszty.
W tych okolicznościach jedynym Wykonawcą mogącym zapewnić wykonanie
przedmiotowego zamówienia jest ENERGA Oświetlenie sp z o.o. z siedzibą przy ul.
Rzemieślniczej 17/19, 81-855 Sopot. Udzielenie zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1
pkt 1 a nie wykracza poza ramy określone w Komunikacie Prezesa URE oraz Prezesa
UZP z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

