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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 39930-2016 z dnia 2016-02-23 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Cedry Wielkie
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Cedry Wielkie
w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2018 r. polegającego na: a)wykonaniu...

Cedry Wielkie: Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na
terenie gminy Cedry Wielkie
Numer ogłoszenia: 46392 - 2016; data zamieszczenia: 02.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39930 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie, tel. 58 6836164, faks 58 6836166.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy
Cedry Wielkie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych
otwartych terenów publicznych na terenie gminy Cedry Wielkie w okresie od 01.03.2016 r. do 28.02.2018 r. polegającego na: a)wykonaniu wszelkich czynności
niezbędnych do zapewnienia oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Cedry Wielkie, z wykorzystaniem majątku
oświetleniowego (zwanym dalej Infrastrukturą) przedsiębiorstwa ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie, tj. rozdzielni oświetleniowych, linii
oświetleniowych - kablowych i napowietrznych, słupów i opraw oświetleniowych wymienionych w załączniku nr 1, w tym do: -wykonywania Usługi Kompleksowej
przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury; -utrzymania posiadanej Infrastruktury wykorzystywanej do wykonywania Usługi Kompleksowej w dobrym stanie
technicznym, umożliwiającym świadczenie Usługi Kompleksowej o należytej jakości na zasadach ciągłych, w tym przeprowadzania napraw, remontów lub wymiany
awaryjnej poszczególnych urządzeń wchodzących w skład tej Infrastruktury, w zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wedle najlepszej
profesjonalnej wiedzy Wykonawcy i ustalonych zwyczajów, jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Infrastruktury; -bieżącego monitorowania
sprawności Infrastruktury; -zapewnienie oświetlenia w obszarze funkcjonowania infrastruktury zgodnie z załącznikiem nr 1, w porze od zmierzchu do świtu; b)W
ramach zamówienia sposób wykonania usługi kompleksowej może podlegać okresowej kontroli Stron. Kontrola sprawności punktów oświetleniowych w obrębie
Obszaru Gminy Cedry Wielkie dokonywana będzie w porze świecenia, od zmierzchu do świtu, wspólnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w
terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę z pięciodniowym wyprzedzeniem o terminie kontroli stanu oświetlenia. Zakres
kontroli Zamawiający określa w momencie jej rozpoczęcia. c)Zgłoszenia reklamacyjne realizowane winny być w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
d)Liczba nieczynnych punktów oświetleniowych w stosunku do ogólnej liczby punktów świetlnych nie może przekraczać: -w odniesieniu do oświetlenia centralnych i
głównych dróg w granicach gminy - 5%; -w odniesieniu do oświetlenia innych dróg i terenów gminy - 10%. e)Dopuszczalna liczba niesprawnych punktów świetlnych
oświetlenia drogowego dotyczy wszystkich punktów świetlnych na terenie Gminy Cedry Wielkie (nie dotyczy stanów awaryjnych przejściowych usuniętych w dniu
kontroli).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 65.32.00.00-2, 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: 29.02.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, kraj/woj. pomorskie.
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IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 660000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 826560,00
Oferta z najniższą ceną: 826560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 826560,00
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. b 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.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma możliwość udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki
jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.
Wykonawca Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie jest właścicielem punktów świetlnych objętych przedmiotem zamówienia. Dlatego przysługuje
mu, zgodnie z art. 140 Kodeksu Cywilnego wyłączne prawo świadczenia usług konserwacji i utrzymania własnego majątku - uprawnienia właścicielskie.
Zgodnie z w/w art. kodeksu cywilnego, gmina nie będąc właścicielem infrastruktury oświetleniowej nie może bez zgody właściciela urządzeń organizować
przetargów na dostawę energii elektrycznej do celów oświetleniowych oraz na konserwację tej infrastruktury. Gmina nie może zatem narzucić właścicielowi
infrastruktury innego wykonawcy, gdyż oznaczałoby to naruszenie w/w artykułu i rodziło po stronie ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. roszczenie określone w
art. 222 Kodeksu Cywilnego.
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