
OGŁOSZENIE O UDZIELENILJ ZAMOWIENlA - tjsłuci
Zanieszczarlie o gło szenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamórvienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego zę środków Unii
Europejsltiej: nie

Zanror,vienie było przedrrriotern ogłoszenia w Biuletynie Zamowień PLrblicznyclr: nie
Ogłoszer"rie o zmianię ogłoszenia zostało zaml,eszczone w Biuletynie Zanrowień PLrblicztr,vch:

nie

SEI(C.IA 1: ZAMAWIAJĄCY
i. 1) NAZ\\,'A l ADRES:
Gnlina Golirra. Kra_iorvy numer identyfikacyjny 31101905900000. ul. ul, Norva 1, 62590
Golina. ivo.j. nielkopolskie. państrł,o Polska. tel. 063 2418095 w. 50, 5l. e-nail
inr,r,estvc.jeCILgolina.pl. taks 63 241 80 95 wew. 232,

Adres stro1,})/ internetowej (url): www-,golina.pl
1.2) RODZA.I ZAMAWIAJĄCEGO:
Admirri stracj a samorządowa
SEI(CJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
I1. 1 ) Nazrł,a nadalra zamówieniu pTzęz zarnarviającego:

Su,iaciczerrie r-rsługi oświetlenia ulic. placórł, i drog publicznych na teretrie gnin,n- Golina.
Numer ref-ererlcyj ny(i ezeli dotyczy) :

I1.2) Rodzaj zarrrów-ienia: Usługi
lt.3) Iłótlii opis przedmiotu zamówienia (wielkośc, zakres, rodzaj i ilość dostarv, usług 1ub

robót brrclorł,lalrvci-i lub określenle zapotrzebowania i wynragań ) a * przypadktr parttlerstwa
illnolr,acl,ittego - określenie zapotrzebowania na innowac)any produkt, usługe lr_tb robotv
bLtclou,lat,Lc: SrviaclczeIlie usługi oświetler'ia r.rlic, placów i drog pr-rbliczr'ycir tra tel,etrie gllir-i1,,

Golina. z,a ponocą infi,astruktury oświetleniowej stanor,viącej własność Wyliotrarvcr,.

!j Ośrł,ietlenie Uliczne i Drogorve Sp. z o.o., z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrclcłau,ska 7lA"
62-800 Kalisz oraz infrastruktury oświetlerriowej będącej w posiadarriu W,vlronawc.v,

w obrębie adrninistracyjnym Zamawiającego wg. punktów poborr,r energii, \\l clkresie

od 1 st.vczrlia 2018 roku do 31 grudnlaZ}I8 roku.
II.4) Inlbrllacja o częściaclr zarnówienia:
Zamiiwienie b,vło podzielone ria części: nie
I1.5) Głórł,rl), Kod CPV: 65 32 00 00 _ ż
Dodatkorł,e kody CPV: 50 23 21 00 - 1

SEKC.IA iII: PROCEDURA
11l. 1 ) 1 RYB I]DZIELENIA ZAMOWIENIA
Zamorł,ienie z rł,o1ne.i ręki
III.2) Ogłoszenie dotvczy zakclńczetlia dynanricznego sl,stetnu zakupow: nie
IiI. 3 ) Infbrllracj e dodatkowe:
SEKC.IA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
NAZWA: Srviadczenie usługi oświętlenia ulic, placów i drog publiczrryclr na terenie grnirry

Golina.
1V. l) DATA UDZIELENIIA ZAMOWIENIA: 06/12 l2O17

IV,2) Całkor,vita lvartość zanrowienia



Wartość bez VAT 500000.00

Waluta plrl

IV.3) INFORMACJE o OFERTACH
I-iczba otfzvllanych ofert: 0
rv tvt-l-i:

liczba otrz}lrralrycli of-ert od nlałyc}i i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otl,z\/ll]allych of-ert od w,v-konalvcow z inllych państrv człorrkowskich Urrii ELrrope_jsl<ie.j:0

liczba otrzl,n'arrych of-ert od \Ę,konawców z państw niebędących członkarli Unii
ELrrope.jsl<ie.j: 0

liczba ołert otrzvtlranych drogą elektroniczną: 0

IV.1) LICZBA ODI{ZUCONYCH OFERT: 0

iV..5) NAZ\\1r\ I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAN,IOWIENlA
Zatrlolvietlie zostało udzielone wykonawconr wspolnie ubiegającym się o rrdzielenie: nie

Nazlr,a 1yl,kotlćtwcy: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

Erlrai1 rłrykonawcy:

Adres poczto\Ąi),: ul. Wrocławska 71A
I(od poczttlr,l,r, : 62-590
Ntiejscclri ośc : I(alisz
I(l,a.j/r,l cij. : w,ielkopoIskie

Wykotlarł,c,a jest małym/średninr przedsiębiorcą: tak

W1,,konalr-ca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskie.i: nie

wl,konarł,ca pochodzi z innego państw,a nie będącego członkiern unii Etrropejskie.i: nie

I\/.6) lN FORMACJA o CENIE WYBRANE.I OFERTY/ WARTOSCI ZA\\IAI{TE.]

UMO\\1 \' ()l].AZ O OFERTA CH Z NA.l N IZSZ:\ l NA.IW YZSZĄ C I :N A'I(OSZI'ENł
Cetrzi rł,\ brane.i o1'erty/wańośc lllxowy I 63 I Iż.1 6

Oferta z na.lniższą ceną/kosztern 163 |I2.76
Oferta z la.jrvyższą ceną/kosztem 1631Iż.76
Waluta: plrr

IV.7) 1llltlrnlac.je na telnat podwytonawstwa
Wl,kotlalł,ca przew,idirje porł,ierzenie u,ykotralria części zamcirvictlia pclclrł,r,koll.lwc\,|

podwy kollarr,ctlnt nie

Wartośc llrb procentowa częśc zarnówienia, jaka zostanie powierzolra poclw.vlionarvc1, lr-lb

podwy,kona\\,co11l:

lV. 8) lnfbrrrlacje dodatkowe :

stalvka za clopłyr,v energii elektlyczrrej i za energię elektryczną: 0.2118 złlkWlr
lV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOC.I.\C]Jl BEl,
OCii-OSZl-.NIr\. ZAMOWlł]NlA Z WOLNE,r REKI ALBO ZAI)Y fANlA O C]ENI]

lV.9.1 ) Poclstarva prawlla
Postępoivanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstar,vie art. 67 ust. 1

pkt 1 lit a tlstarł1, Pzp.
IV.9,2) Uzasadtlienie wyboru trybu

Nalezy poclac uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru tr.vbu oraz u1,|aśr'ic. cllaczego

udziclcn ie zaIlórvienia .j est zgodrle z przepisanii.



Na 1lodstawie art, 67 ust. 1 pkt. 1) lit. a) ustawy Pzp, Zanlawiający rrroze udzielić
zatncirł,ietliit z r,volnej ręki. jezeli usługi l]logą byó św-iadczone t),lko przez jednego

rłlkonarvce z prz>]czyn teclrnicznycl-r o obiekt},wllym clrarakterze. jezeli nie istrlie.je rozsądtre

rozrviązatlie alterrratywne lub rozwtązanie zastępcze, a brak konklrrerrcji rlie .iest rr,l-nikienr

c elow-e go zaw ężania paratnentów zamówienia.

Zanawiający Gmina Golina wszczyna postępowanie o udzielenie zanrówienia na

śrviadczerrie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnl,nr

Gnrit-ll Golina. w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) 1it. a)

ttstarł,l, Pz1l, Swiaclczenie usługi ośrł,ietlania ulic. placorł, i drog pLrbliczrrych rł, obrębie

adtnitlistracyjrrvrrr Grniny Go}irla z przycz,yn technicznych o obiektyr,vn1,1-1r clraralite rz-e nroze

pror,l,adzic rvl,łącznie jeden Wykonawca, ktorym jest Społka Oświetlenie Uliczrre i Drogorve

Sp, z o. o. rv Kaliszu. Zgodnte z utrwaloną linią orzecznlczą zarówno wyplacowaną przez

sądy (rrl,rok NSA - II/SA 2074100 zdnia 11,09.2000 r.) i kontynuowaną w uclrrvałaclr KiO
(nl.i1-1.: I(IO/KD 16/09, KIO/KD/49I15) zastosowanie trybu z wolnej ręki na poclstarl,ie art.6]
ust. 1 pkt 1) lit. a) r,lstaw1, Pzp, uwarunltorvane jest szczególtrl,nl c}raraliteretll datlego

zalrrórł,ienia, jego specyficznymi cechanri teclrniczrryn-ri powoclując1,-nri. ze na tynku nie

r,vy-stepu.ie rł,ięcej niz jeden podmiot, który mógłb.v wykonać zamówienie, czyli zależne jest oc1

istrrierria faktycznego monopolu na rynku danych dostaw, usług czy robot budorł,lanycir a tlie

od przekonariia zamawiającego co do tego, ze proponowany wykonawca jest jedynyrn za

lvzględr,r l1a szczególne zaufanie, doświadczenie czy mozliwości organizacl,jne. Społka

OświetleIlie Uliczne i Drogowe Sp. z o, o. w Kaliszur śrviadczy irsłLrgę ośvvietlerriorvt1

polega.jącą na oświetlatriu ulic, placów i dróg publicznych dla 109.jednostek sanrorządrr

terytorialrrego na terenie byłych województw kaliskiego i koniliskiego, rv tynr rou,niez dla

Gnlit-ll, Golirra.

W rar-liach śiviadczorrej usługi oświetleniowej Społka w szczególności: 1) gwaralltu.ie dopłyr,v

errergii elektrycznej do urządzeli słtrzących oświetianiu ulic, placów- i clróg pLrblicznych, 2)

u_"rkorruie prace konserwacyjtlo-eksploatacy.jtre zapervnia.iące prawidiolve ft-trilic.jotlolr,atlie

sieci ośr,vietlerriow,ej. W chrvili obecrrej Oświetlenie Uliczne iDrogorł,e sp. z o. o. lv Kaliszti

.jest lilłącztlynr właścicielem urządzeń (sieci) oświetlenia ulicznego i drogoi.vego tra terenie

Gminy Golina ijako jedyne jest zdolne nadal świadczyc tę usługę. Spółka jest właścicieLen-l

tego majątltu i jako właściciel moze decydować o sposobie eksploatacji sieci ośr,r,ietlerriorł,ej.

jak rtir,iłriez clecydować o wyborze podwykonawców. Oświetlenie Uliczne i l)rogo,nł,e

sp. z o.o,. korzystając z przysługującego jej jako rvłaścicieiorł,i prau,a. nie r,vyraza zgody. ab1,

irrlr,astrLrktura oświetleniowa będąca rł,łasnością Spółki zlokalizorł,alla na tet,ellic Gnlilrr
Golina była Lldostępniana do prowadzenia eksploatacji i konsern,acji innym podrrriotom, niz
r.v.vbranynr przez Spółkę. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, ze Spółka zarówno zakltpu

energii elelitryczrrej na potrzeby świadczonej usługi jak i wyboru wykonalvcorł, usłtlg

eksploatac1, jllo-konserrł,acyjnyclr dokonuje w trybie korrkurencyjnyn przetargu

rii eograrr icz0lle go, zgodnie z ustawą Prawo zanrólvi erl pub1 i czlr.v-.c


