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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525746-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Września: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
2017/S 249-525746
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
Września
62-300
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Koralewski
Tel.: +48 616404151
E-mail: przetarg@wrzesnia.pl
Faks: +48 616404044
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wrzesnia.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie pełnej usługi oświetleniowej w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia
drogowego na terenie Gminy Września w 2018 roku
Numer referencyjny: ZP-271/161/WIK-RK/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
65300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Zakres zamówienia:
1) utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) ustawą z dnia 10.4. 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1059 ze zm.),
b) instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator
Sp. z o.o.,
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c) instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. oraz z zaleceniami i wytycznymi
Zleceniodawcy
2) eksploatacja urządzeń w sposób zapewniający:
a) bezpieczeństwo obsługi i otoczenia,
b) optymalną żywotność urządzeń,
c) utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego,
d) zachowanie wymagań ochrony środowiska,
e) bezpieczną i ekonomiczną pracę urządzeń,
f) racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej.
3. zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych w szczególności ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie
administracyjnym Gminy Września za pomocą urządzeń stanowiących majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 561 662.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Września.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zakres zamówienia:
1) utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) ustawą z dnia 10 .4. 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1059 ze zm.),
b) instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator
Sp. z o.o.,
c) instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. oraz z zaleceniami i wytycznymi
Zleceniodawcy
2) eksploatacja urządzeń w sposób zapewniający:
a) bezpieczeństwo obsługi i otoczenia,
b) optymalną żywotność urządzeń,
c) utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego,
d) zachowanie wymagań ochrony środowiska,
e) bezpieczną i ekonomiczną pracę urządzeń,
f) racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej.
3. zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych w szczególności ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie
administracyjnym Gminy Września za pomocą urządzeń stanowiących majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
4. Zamówienie obejmuje:
a) ilość punktów świetlnych (opraw): 3 617 szt.
b) długość linii oświetleniowych kablowych: 42,86 km
c) długość linii oświetleniowych napowietrznych: 152,86 km
d) ilość obwodów oświetleniowych: 378 szt.
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e) ilość słupów: 2 370 szt.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Art. 67 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający może udzielić zmówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi, co
najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:
a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,
b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.
W przypadku zamówienia realizowanego przez Gminę Września występuje stan faktyczny i prawny gdyż,
obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących
się na terenie gminy (ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8.3.1990 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
ze zm.). Na terenie Gminy Września ok. 80 % punktów świetlnych, sieci i urządzeń stanowi własność ENEA
Oświetlenie Sp. z o.o (378 obwodów, o łącznej ilości opraw 3617 szt.) i nie jest wyodrębnioną instalacją
w zakresie dostępności do układów sterowania. Aby realizować usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg i
placów znajdujących się w obrębie granic Gminy Września, Gmina musi posiadać zgodę właściciela sieci
oświetleniowej – ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, przez
innego wykonawcę niż ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Gmina Września wystąpiła do ENEA Oświetlenie Sp, z
o.o. o możliwość wykonywania konserwacji przez innego wykonawcę. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. pismem z
dnia 8.11.2017 r. znak: Enea Oświetlenie/OP/R5/762/2017 nie wyraził zgody na podejmowanie przez Gminę
Września jakichkolwiek działań zmierzających do zlecenia innemu podmiotowi, wybranemu w przetargu
usług utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego, gdyż wszelkie działania na
urządzeniach oświetlenia drogowego prowadzone bez stosownych uzgodnień z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,
traktowane będą jako niezgodne z prawem, a ponadto stanowić to będzie naruszenie prawa własności ENEA
Oświetlenie Sp. z o.o. Z przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa energetycznego wynika prawo zakładu
będącego właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który prowadzić będzie prace
związane z utrzymaniem (konserwacją) punków oświetleniowych w należytym stanie technicznym. Prawo
podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w
kodeksie cywilnym.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne
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Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27/12/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
PL852196291
ul. Ku Słońcu 34
Szczecin
71-080
Polska
Tel.: +48 918135000
E-mail: oswietlenie@enea.pl
Faks: +48 918135049
Kod NUTS: PL42
Adres internetowy:https://www.enea.pl/pl/enea-oswietlenie
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 1 561 662.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 561 662.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
W związku faktem iż przedmiotowe ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante zamieszczane zgodnie z
art. 66 ust. 2 ustawy Pzp jest wysyłane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej po wszczęciu postępowania a
przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający informuje że:
1. Data o której mowa w punkcie V.2.1) jest datą wszczęcia przedmiotowego postępowania;
2. Całkowita wartość zamówienia, o której mowa w punkcie II.1.7) oraz całkowita końcowa wartość zamówienia
o której mowa w punkcie V.2.4) dotyczy wartości szacunkowej zamówienia.
3. Zamawiający na tym etapie postępowania nie posiada wiedzy odnośnie podwykonawstwa o którym mowa w
pkt V.2.5).
4. Po zawarciu umowy do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej zostanie wysłane ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia w którym znajdą się informacje dotyczące m. in. terminu zawarcia umowy, końcowej wartości
zamówienia oraz podwykonawstwa.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2017
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