Ogłoszenie nr 2021/BZP 00141279/01 z dnia 2021-08-09

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi
Świadczenie usługi oświetlenia dróg i terenów publicznych na urządzeniach usługodawcy na
terenie Gminy Złocieniec w okresie od dnia 01.09.2021 roku do dnia 30.09.2022 roku

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Złocieniec
1.3.) Oddział zamawiającego: Stanowisko Zamówień Publicznych
1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057810
1.5.) Adres zamawiającego:
1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 3
1.5.2.) Miejscowość: Złocieniec
1.5.3.) Kod pocztowy: 78-520
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
1.5.7.) Numer telefonu: 94 367 20 22 wew. 44
1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: um.zamowienia@zlocieniec.pl
1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlocieniec.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Nazwa zamówienia:

Świadczenie usługi oświetlenia dróg i terenów publicznych na urządzeniach usługodawcy na
terenie Gminy Złocieniec w okresie od dnia 01.09.2021 roku do dnia 30.09.2022 roku
2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e293e954-f69b-11eb-b885-f28f91688073
2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00141279/01
2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
2.5.) Data ogłoszenia: 2021-08-09 10:37
2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak
2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002581/05/P
2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
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1.3.1 Oświetlenie ulic, placów i dróg
2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
3.2.) Numer referencyjny: BZP.271.9.2021
3.3.) Rodzaj zamówienia

Usługi
3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
3.5.) Wartość zamówienia: 784470,20 PLN
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi oświetlenia dróg i terenów
publicznych przy użyciu sieci oświetleniowych stanowiących własność Zleceniobiorcy, w
granicach wynikających z parametrów technicznych tych sieci oświetleniowych. ENERGA
Oświetlenie ma zapewnić działanie oświetlenia w czasie od zmroku do świtu. ENERGA
Oświetlenie ma utrzymywać sieci oświetleniowe w należytym stanie technicznym, tak aby ich
stan nie zagrażał zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi oraz zwierząt.
3.10.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:

Usługa może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn związanych z
ochrona praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energie
elektryczną należy m.in. finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących
się na terenie gminy. Z aktualnego stanu prawnego wynika, że z opraw oświetleniowych na
terenie gminy, 1939 stanowi własność Energii Oświetlenie Sp. z o.o. natomiast pozostałe to
własność Gminy Złocieniec. Cała sieć oświetleniowa eksploatowana przez Energę Oświetlenie
Sp. z o.o. na terenie gminy stanowi jeden system oświetleniowy. Zgodnie z treścią art.140 KC
gmina nie może narzucić właścicielowi infrastruktury wykonawcy, który byłby wybrany w drodze
gminnego postępowania przetargowego gdyż byłoby to naruszeniem ww. przepisu ustawy i
mogłoby skutkować roszczeniem z art. 222 paragraf 2 KC
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
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5.1.2.) Ulica: ul. Rzemieślnicza 17/19
5.1.3.) Miejscowość: Sopot
5.1.4.) Kod pocztowy: 81-855
5.1.5.) Województwo: zachodniopomorskie
5.1.6.) Kraj: Polska
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