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Ogłoszenie nr 510123307-N-2019 z dnia 18-06-2019 r.
Gmina Pszczółki: Konserwacja i kompleksowa dostawa energii elektrycznej do urządzeń
oświetleniowych na terenie gminy Pszczółki
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pszczółki, Krajowy numer identyfikacyjny 54505300000000, ul. ul. Pomorska 18,
83-032 Pszczółki, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 839 128, e-mail
urzad@pszczolki.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pszczolki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja i kompleksowa dostawa energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych na
terenie gminy Pszczółki
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPZ.271.1.49.2018.EK/AGO
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: 1) kompleksowa dostawa energii elektrycznej do urządzeń,
będących własnością Wykonawcy i Zamawiającego, w celu oświetlenia ulic na terenie gminy
Pszczółki, 2) utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie gminy - eksploatacja,
konserwacja i niezbędne remonty opraw oświetleniowych. Dostawa energii elektrycznej
obejmuje usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji
energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru usytuowanych na
terenie gminy Pszczółki (będących własnością Gminy Pszczółki i ENERGA Oświetlenia Sp. z
o.o. w Sopocie). Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych
przepisami ustawy z dnia 10.04.2007 r. Prawo Energetyczne, Kodeksu cywilnego oraz z
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przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV: 65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 406838.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19
Kod pocztowy: 81-855
Miejscowość: Sopot
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 523980.00
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Oferta z najniższą ceną/kosztem 523980.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 523980.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1
pkt 1 lit. a oraz art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: zamawiający zastosował procedurę udzielenia zamówienia
publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp, tj. z uwagi
na to, że usługi i dostawy objęte niniejszym zamówieniem mogą być świadczone tylko przez
jednego wykonawcę, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz art. 67 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp, tj. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu
nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały
odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem
przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie
faktyczne: Zgodnie z obowiązującym Prawem energetycznym na podstawie art. 18 ust. 1 pkt
3 do zadań własnych gminy m.in. należy finansowanie kosztów utrzymania punktów
świetlnych znajdujących się na terenie gminy, także takich których właścicielem nie jest
gmina, a obecnie firma ENERGA - Oświetlenie Sp. z o.o., zajmująca się usługami
iświetleniowymi, której spółka ENERGA-OPERATOR S.A. przeniosła zorganizowaną część
swego przedsiębiorstwa. Urządzenia oświetleniowe, których utrzymanie objęte jest
niniejszym zamówieniem stanowi własność i majątek spółki ENERGA - Oświetlenie.
Zgodnie z art. 140 Kodeksu Cywilnego, właściciel może korzystać ze swojej rzeczy z
wyłączeniem innych osób. Powierzenie zadania konserwacji infrastruktury oświetleniowej
należącej do innego podmiotu osobie trzeciej wymaga uzyskania zgody jego właściciela,
czyli firmy ENERGA- Oświetlenie Sp. z o.o. Gmina nie może narzucić właścicielowi
infrastruktury wykonawcy, którego sama wybierze, gdyż oznaczałoby to naruszenie ww.
artykułu i rodziło po stronie ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. roszczenie określone w art. 222
Kodeksu Cywilnego. Dodatkowo ustawa Prawo Budowlane w art. 61 nakłada na właściciela
obowiązek utrzymania urządzeń w należytym stanie technicznym. W takiej sytuacji firma ta
jest jedynym wykonawcą możliwym świadczyć usługę utrzymania urządzeń oświetleniowych
stanowiących własność ENERGA -Oświetlenie Sp. z o.o. Spółka ta prace te wykonuje sama,
swoim personelem na własnych urządzeniach i w zakresie jej funkcjonowania. Wybierając
tryb zamówienia z wolnej ręki zamawiający w ten sposób stwarza sobie możliwość negocjacji
z właścicielem infrastruktury postanowień przyszłej umowy. Część urządzeń
oświetleniowych objętych niniejszym zamówieniem stanowi własność i majątek gminy.
Urządzenia te, mimo, że są własnością gminy zasilane są z urządzeń pomiarowych będących
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własnością firmy ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. (nie posiadają punktów poboru energii
PPE). Brak punktów PPE i wyznaczonego OSD uniemożliwia Zamawiającemu zmianę
sprzedawcy. Usługa może być świadczona tylko przez obecnego Wykonawcę - ENERGA
Oświetlenie Sp. z o.o. Wybierając tryb zamówienia z wolnej ręki zamawiający w ten sposób
stwarza sobie możliwość negocjacji z właścicielem infrastruktury postanowień przyszłej
umowy. Jednocześnie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki
jeżeli, w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo
przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu
zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne
warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zostały spełnione przesłanki
zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: - Zamówienie pierwotne, czyli zamówienie
na dostawę oraz dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w
granicach administracyjnych Gminy Pszczółki, obejmująca usługę kompleksową polegającą
na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaż energii
elektrycznej do punktów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Pszczółki oraz
ENERGA -Oświetlenie Sp. z o.o. oraz na Usługę polegającą na utrzymaniu urządzeń
służących do oświetlenia dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych należących do
Gminy Pszczółki zostało uprzednio przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
(Numer ogłoszenia: 657694-N-2018; data zamieszczenia: 05.12.2018), - Zamówienie
pierwotne zostało unieważnione z powodu nie złożenia żadnych ofert. Zamówienie niniejsze
dotyczy konserwacji i kompleksowej dostawy energii elektrycznej do urządzeń
oświetleniowych na terenie gminy Pszczółki, w tym samym terminie jak również w tym
samym zakresie.
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