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PL-Sobótka: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
2013/S 051-083133

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Sobótka
ul. Rynek 1
Osoba do kontaktów: Ewa Pigóra
55-050 Sobótka
POLSKA
Tel.:  +48 713162043/44/45
E-mail: przetargi@sobotka.pl
Faks:  +48 713162123
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.sobotka.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Sobótka
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Prowadzenie serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych w sposób zapewniający ich sprawność techniczną w
zakresie

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83133-2013:TEXT:PL:HTML
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określonym w załączniku nr 3 do Umowy, (czynności eksploatacyjne). Czynności eksploatacyjne będą polegać
na:
a) całodobowej ciągłej obsłudze za pośrednictwem pracowników Terenowego Wydziału Wykonawstwa UST55
oraz
zespołów Pogotowia Energetycznego umoŜliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym
działaniu sieci
oświetleniowej przez 7 dni tygodnia, 24 godziny na dobę;
b) bezzwłocznym podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach wyjątkowych, takich jak:
kolizja drogowa w wyniku, której uszkodzeniu uległa sieć oświetleniowa,
działania Ŝywiołów,
stan sieci stwarzający zagroŜenie dla otoczenia,
niesprawność fragmentów sieci stanowiących obszar zasilania stacji transformatorowej 20/0,4kV;
c) usuwaniu zgłoszonych usterek i niesprawności pojedynczych punktów świetlnych w czasie do 96 godzin od
zgłoszenia
Zamawiającego. Czas na wykonanie naprawy liczony będzie w sposób następujący:
96 godzin od zgłoszenia w dni powszednie,
96 godzin liczonych od początku pierwszego dnia powszedniego po dniu ustawowo wolnym od pracy w
przypadkach, gdy
zgłoszenie nastąpiło w dniu poprzedzającym dzień wolny.
d) usuwaniu na własny koszt, usterek sieci oświetleniowej powstałych wskutek kolizji drogowych oraz działań
Ŝywiołów.
e) zawiadomienia Zamawiającego o awariach sieci oświetleniowej, których usunięcie
w terminach określonych powyŜej jest niemoŜliwe z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy.
f) zgłaszaniu Zamawiającemu usunięcie niesprawności za pośrednictwem zawiadomienia pisemnego lub faksu,
albo
elektronicznie -e-mail.
2) Wykonawca oświadcza, iŜ w celu podniesienia standardu usługi, określonej w pkt. 1 wykona dodatkowe
czynności
zgodne z zakresem rzeczowym określonym w Załączniku nr 4 do umowy przy uwzględnieniu, iŜ wykona
czynności na
istniejących urządzeniach elektroenergetycznych, stanowiących jego własność przy zastosowaniu własnych
nowoczesnych energooszczędnych środków technicznych zapewniających poprawę gospodarowania i
racjonalność
zuŜycia energii elektrycznej oraz bezpieczeństwa na drogach
Załączniki do wzoru umowy obejmują: zestawienie ilościowe istniejących punktów oświetleniowych na terenie
Gminy
Sobótka- zł. nr 1, stan ilościowy urządzeń oświetlenia ulicznego- zał. nr 2; zakres czynności będących
przedmiotem
umowy- zał. nr 3; zakres rzeczowy prac na terenie Gminy Sobótka- zał. nr 4.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50232100

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
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Wartość: 1 937 794,50 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na: procedurę ograniczoną
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z
przyczyn: 
związanych z ochroną wyłącznych praw
Zamówienie publiczne zostanie udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w
trybiezamówienia z wolnej ręki na podstawie treści art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawozamówień publicznych, w związku z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku –
Prawo energetyczne.Napodstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne
na Gminę Sobótka został nałoŜonyobowiązek wykonywania zadań w zakresie finansowania oświetlenia ulic,
placów i dróg publicznych znajdujących się naterenie gminy. Jednak przepisy prawa nie nakładają na właścicieli
majątku oświetleniowego innych niŜ gminy obowiązkunieodpłatnego udostępniania takiego majątku na potrzeby
wykonania zadań własnych gminy. W przypadku, gdy majątekoświetleniowy niezbędny do wykonywania zadań,
o których mowa w treści art. 18 ustawy z 10 kwietnia 1997 roku - Prawoenergetyczne, jest własnością podmiotu
trzeciego np.: spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu., warunkikorzystania z takiego majątku
przez gminę powinna określać zawarta między stronami umowa. Gmina Sobótka, udzielajączamówienia na
usługę utrzymania i konserwacji oświetlenia ulic miasta zobowiązana jest do stosowania przepisów ustawyz
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy gmina wykorzystuje majątek
osóbtrzecich do zapewnienia oświetlenia na obszarze gminy, postępowanie o udzielenie zamówienia na
usługę utrzymania ikonserwacji oświetlenia ulic z wykorzystaniem takiego majątku moŜe być skutecznie
przeprowadzone, jeśli właściciel tegomajątku wyraził uprzednio zgodę na korzystanie z jego majątku.Część
infrastruktury technicznej, słuŜącej do oświetleniaulic, placów i dróg Gminy Sobótka, stanowi własność Tauron
Dystrybucja S.A. Odział we Wrocławiu. Ponadto TauronDystrybucja S.A. w piśmie z dnia 06.12.2012 roku, nr
UR5/EP/500-5506/997/12, nie wyraziła zgody, aby inny podmiotdokonywał specjalistycznych i odpowiedzialnych
prac na ich majątku.W związku z powyŜszym skuteczne zawarcie umowyw sprawie zamówienia publicznego
moŜe nastąpić tylko z właścicielem infrastruktury, tj.: ENERGA Tauron DystrybucjaS.A.. Oddział we
Wrocławiu, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej rękina
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych „z
przyczynzwiązanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów” tj.: prawa własności,
zgodnie art. 140 i art.222 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GNiZP.271.31.2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 250-413613 z dnia 29.12.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: GNiZP.271.31.2012
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

8.3.2013

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
TAURON Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiła 65L, Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców
Śląskich 5, 53-329 Wrocław
ul. Zawiła 65L
30390 Kraków
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 937 794,50 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 937 794,50 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: 
liczbę miesięcy: 42

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: 
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
POLSKA

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413613-2012:TEXT:PL:HTML
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VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
POLSKA

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.3.2013


