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Polska-Tczew: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
2017/S 002-002768

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

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

Gmina Miejska Tczew
pl. Piłsudskiego 1
83-110 Tczew
Polska
Tel.:  +48 587759383
E-mail: wzp@um.tczew.pl 
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zp.tczew.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 usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Miejska Tczew.
Kod NUTS PL63

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

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew. Wykonawca
jest zobowiązany do wykonania na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych
otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew, to jest do podjęcia wszelkich czynności
niezbędnych do zapewnienia oświetlenia na tym terenie, przy wykorzystaniu posiadanej Infrastruktury, na
warunkach określonych w umowie.

mailto:wzp@um.tczew.pl
www.zp.tczew.pl
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II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50232100, 65310000

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

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 210 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

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
Postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.). Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059
z późn. zm.) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy finansowanie
oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. W związku z powyższym,
Zamawiający wszczął postępowanie na świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew,
obejmującej swoim zakresem nie tylko sprzedaż (dostawę) energii elektrycznej, ale także usługę polegającą
na oświetlaniu ulic za pomocą infrastruktury oraz obsługę tej infrastruktury, której właścicielem jest ENERGA
Oświetlenie Sp. z o.o. Usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych
o obiektywnym charakterze. Zamawiający (Gmina Miejska Tczew) nie posiada do w/w majątku jakiegokolwiek
tytułu prawnego, tym samym nie jest uprawniony do zlecania innym podmiotom wykonywania usług związanych
z konserwacją instalacji oświetlenia ulicznego, której właścicielem jest ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., bowiem
naruszałoby to uprawnienia właścicielskie przedsiębiorstwa energetycznego. Zgodnie z art. 4j ustawy z dnia
10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) odbiorcy paliw gazowych lub
energii elektrycznej mają prawo zakupu paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Oznacza
to, że każdy odbiorca jest uprawniony do wyboru dowolnego sprzedawcy energii elektrycznej. Jednakże w
tym przypadku, Gmina Miejska Tczew nie jest właścicielem ani dzierżawcą instalacji oświetleniowej należącej
do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., a więc w świetle art. 3 pkt 13 cytowanej wyżej ustawy nie jest odbiorcą
energii. W takich okolicznościach nie może korzystać z przywilejów, które w świetle art. 7 ust. 3 ustawy Prawo
energetyczne przysługują jedynie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do korzystania z obiektów, do
których energia ma być dostarczana. W związku z powyższym, Zamawiający wszczął postępowanie w trybie
zamówienia z wolnej ręki, gdyż wystąpiła przesłanka zawarta w art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień
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publicznych, a mianowicie niniejsza usługa z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może być
świadczona tylko przez jednego wykonawcę.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WZP.271.3.17.2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 224-409388 z dnia 19.11.2016

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

30.12.2016

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

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 016 260,16 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 210 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: 
liczbę lat: 1

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:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409388-2016:TEXT:PL:HTML
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VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony
prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Pzp.
W/w podmiotom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie w/w ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w ustawie Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.1.2017


