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Polska-Szczecinek: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
2018/S 008-014944

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

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

Gmina Miasto Szczecinek
pl. Wolności 13
Osoba do kontaktów: Anna Mista
78-400 Szczecinek
Polska
Tel.:  +48 943714127
E-mail: urzad@um.szczecinek.pl 
Faks:  +48 943740254
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szczecinek.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
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie miasta Szczecinek
w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r.

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: Miasto
Szczecinek
Kod NUTS PL426

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

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie miasta Szczecinek
w okresie od 1.1.2018 r. do 31.12.2019 r.
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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)
Wartość: 1 274 636,16 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załączniku D1)
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
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z
przyczyn: 
technicznych

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

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

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
K.7021.10.69.2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

22.12.2017

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

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Polska
E-mail: kancelaria.oswietlenie@energa.pl 
Tel.:  +48 587607720
Adres internetowy: www.energa-oswietlenie.pl
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Faks:  +48 587607722

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 117 400,90 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 274 636,16 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: 
liczbę lat: 2

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

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:
Postępowanie prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie z wolnej ręki jest to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po
negocjacjach tylko z jednym wykonawcą (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp). Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:
a) technicznych o obiektywnym charakterze,
b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów
— jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest
wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.
Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie i adresie: ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, posiada
na terenie miasta Szczecinek majątek oświetleniowy, tj. tablice i szafki oświetleniowe, linie oświetleniowe –
kablowe i napowietrzne, słupy i oprawy oświetleniowe.
Długość linii oświetleniowych kablowych usytuowanych na terenie miasta Szczecinek, będących własnością
Energa Oświetlenie Sp. z o.o. wynosi 44,20 km, a długość linii napowietrznych 3,836 km. Na terenie miasta
Szczecinek zainstalowanych jest 1 414 szt. punktów świetlnych, będących własnością Spółki, w tym: 1 097 -
sodowych, 212 - LED, 2 rtęciowych, 103 pozostałych.
Na terenie miasta Szczecinek zainstalowanych jest łącznie 4 161 szt. punktów świetlnych, z czego punkty
świetlne będące własnością Spółki ENERGA Oświetlenie stanowią ok. 32,2 % ogólnej ilości punktów
świetlnych.
Miasto Szczecinek na mocy art. 18 Prawa energetycznego, zobowiązane jest do wykonywania zadań własnych,
polegających m.in. na planowaniu oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz
finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.
Z uwagi na powyższe Miasto Szczecinek jako Zamawiający zmuszone jest udzielić zamówienia z wolnej ręki na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a Prawa zamówień publicznych firmie Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą
w Sopocie, obejmującego majątek oświetlenia drogowego, który jest własnością Spółki, ponieważ usługi z
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze mogą być świadczone tylko przez tę firmę.
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W przypadku majątku oświetlenia drogowego, będącego własnością Miasta Szczecinek, Miasto Szczecinek
jako Zamawiający przeprowadza dwa odrębne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego: jedno na świadczenie usługi naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych
oświetlenia ulic oraz drugie na dostawę energii elektrycznej do w/w urządzeń.

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.1.2018
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