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Ogłoszenie nr 51002ż691-N-20l9 z dnia05-02-2019 r.

Gmina Golina; Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy
Golina, za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność, oraz infrastruktury

oŚwietleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., z siedzibą
w Kaliszu, ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Usługi

Zamieszczan ie o gło szenia :

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówięnia publ icznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinan§owanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nię

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄeY

I. l) NAZ\\A I ADRES;
Grnina Golina. Krajorvy numer identyfikacyjny 3 1 101905900000. ul. ul. Norv a I, 62590 Golina,
rr-oj. riielliopolskie, państwo Polska. tel.063 2,118095 w.50,5l, e-mail inwestycje(@golina.pi, faks 63
241 80 95 r,ł,erv. 232.
Adres strony interrietow,ej (url): www.golina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Admi nistracj a sanrorządorł,a

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Swiadczenie usługi oświętlenia ulic, placów i aiOg p-ublicznych na terenię gminy Golina, za pomocą
infrastruktury oŚwietleniowej stanowiącej własnośc, oraz infrastruktury ośvlietleniowej będącej w
posiadaniu Wykonawcy - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., z siedzibąw Kaliszu, ul,
Wrocławska 7 I A, 62-800 Kalisz

Numer ref'erencyj ny ( eże li doĘ czy) :

Zp.271.1,ż0l9 ;

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usłrrgi ą '.

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkośc, zakres, rodzaj i ilośc dostaw, usług lwb robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowanią i wymagań) a w przypadku partnerstwa inno*ufu;n.go
- okreŚlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkto usługę lub roboty budowlane:

Swiadczenie usfugi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Golina,za pomocą
infrastrŃtrrry oświetleniowej stanowiącej własność, oraz infrastnrktury oświetleniowej będącej w 

-

Posiadaniu Wykonawcy - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., z siedzibąw KaliŚzu, ui. 
-

Wrocławska 1 l A, 6ż-800 Kalisz
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nię
II.5) Główny Kod CPV: 65320000-2

Dodatkowe kody CPV: 50232 l00- l
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SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIBLENIA ZAN{ÓWIENIA
Zanrólvienie z wolnej ręki

III.2) O głoszenie dotyc zy zakończenia dyn a nliczn ego system u zakupów
nie

III.3) Inlbrnracje dodatkowe :

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA: Srviaclczenie trsłttgi ośrł,ietlenia rtlic, placow i drog
publicznych na terenic grniny Golina. za pon}ocą
i n fl,irstrrrktlrry o ślv i t-t l en i or,vcj s t a rrclri, i ą c cj rr,ła s n tl ś c'. o raz
in tl astrttktur1, oświ etlen iorve_; bętląe e.; r,r, po s i aclarl i tr

Wykonawcy - Ośrvietlerrie Uliczne i Drogorve Sp. z tl,cl., z
siedzibą w Kaliszrt, ul. Wrocłarvska 71A, 62-800 Kalisz

IV.l) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 31l0Il20I9
IV.2) Całktlrvita wartość zamóryienia

Wartość bez VAT 413141.46
Waluta pln

I\l3) INFOIłMAC.IE o oFEIłT,ACtl
L.iczba otrzyl]lanych of-ert: 0

w tym.
liczba otrzymanych clfęrt od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofeft od wykonawców z irrnych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzytnanych oferl od rvykonawcórv z państw niebędących członkarniUnii Etrropejskiej: 0

liczba of-ert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

|Y.4) L[C7,BA ODRZUCONYCI I OF'EIłT: 0
IV.s) NAZ\IA I ADIIES WYKO\I\WCY, Kl'Ot{l]Ntt] I|D7IF'L'CNO ZA}tOWIENtA

Zirtnorvienie zostało ttclziclonc 11,ykonalł,com lł,spólnie Lrbicgającyrn się o udzlelenie:
nie

Naz,,ł,a wykollawcy: Oświętlenie Uliczne i Drogolł,e sp. z o,o.
Enrail wyl<onawcy:
Adres pocztowy: ul. Wrocłar,vska 7l A
I(od pocztotvy: 62-590
Mie.jscowośc: Kalisz
Kraj/woj. : wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiolcą:
tak
Wykonawca pochodzi z irurego państwa członkowskiego Unii Errropejskiej:
nie
Wykonarvca pochodzi z ill1,lcgo państw,a nie będącego członl<ienl UIlii Europe.iskiej:
nie

IV.6) INFOIIMACJA o CBNIE WYBRANE.I OFERTY/ wARTOSCI ZAWARTE.I UNIoWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej ol'erty/wartość unrorvy 184721 .40
Oferta z nalniższą ceną/kosztern i 84721.40
Oferta z najrł,yzszą ceną/kosztern 1 84721 .40
Waluta: pln

IV.7) Inlbrtrr acj e tl a tema t podrr,\,konalvsttva
Wykonawca przewidu.je powierzenie ivykonania części zarrlówienia
p o drvyko n a wcy/p o divyko n a wc o m
nię

\
\

\
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WartoŚĆ lub procentowa częśc zanrolł,ienia, _jaka zostanie pou,ierzona podwykonawcy lub
podwyk ona\vconl:

IV.8) Inlbrrnac.j e dodatkolve:
cena energii elektrycznej: 0,306] złlkWh, usłrtga dystrybucji: gr. taryfowa Cl2w, oraz na\iczony
podatek od towarow i usłtrg rvg. oborł,iązującej stawki.

IV.9) UZASAD|\]IENIE UDZIELENIA ZAN{oWIliNIA \Ą/ T'IłYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMOWIENI;\ Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9,1) Podstawa pra}yna
Postępowanie prorł,adzone jest rv trybie zamowienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust. 1 pkt 1

1it a ttstarvy Pzp.
I\'.9.2) Uzasadnienie rvl.boru trybu

\alezl'podac uzasadnienie faktyczne i prarł,ne wyboru tryblt oraz wyjaśnić, dlaczego rrdzieienie
zamorvienia jest zgodne z przepisanri.
\a podstarvje art.6] ust. 1 pl<t. 1) lit. a) ustawy Pzp,Zamawiający rnoze udzielić zamówienia z
u'olnej ręki, jezeli ushrgi rnogą być świadczolle tylko przez jednego wykonawcę zprzyczyl1
techniczrlych o obiektywllylll clraraktęrze,leżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatyłvne lub
rozwiązanie zastępcze, a brak konkirrencji nie jest wynikiem celowego zawężaniaparamentow
zamórvięnia. Zarrrarł,iający Gnina Golina wszczął postępowanie o uclzielenie zamówienia na
śrviadczenie usługi ośrł,ietlania ttlic, placor,v i drog publicznych w obrębie administracyjnym Gminy
Golina, u'trybie zamówienia z rvolne,j ręki na poclstarvie ań.6J ust, l pkt 1)lit. a) r_rstawy Pzp.
Srł'iadczenic r,lsłttgiośrvietlania Ltlic. placórv idróg publicznych rv obrębie acilninistracyjnyn
Gnriny GoIina z przyczyn teclrnicznych o obiektywnym charaktcfze moze prowadzić wyłącznie
jeden \Vy,'konawca, ktorym jest Społka Oświetlerrie Uliczne iDrogowe Sp, z o, o. w Kalisztt.
Zgodnie z lttrtvaloną linią orzeczniczą zarówno wypracowanąprzęz sądy (wyrok NSA - IVSA
2074,00 z dnia 11.09.2000 r.) i kontyntlowal]ą w uchwałach KIO Qn.in.: KIO/KD 16109,
KlO KD,'l9,'15) zastosorvallie trybrt z wolnej ręki na podstawie ań..67 rrst, 1 pkt 1) lit. a) ustawy
Pzp, ulvarunkorlaIle jest szczegolnyll charakterem danego zamowienia, jego specyficznymi
cecllanli technicznvlni porvodrijącvnri, ze na rynku nie występtr;e więcej niz jeden poclnliot. ktor1
mogłby rvykonac zamówierrie. czyli zależnejest od istnienia faktycznego monopoiit na rynklt
danYch dostarv, usłttg czy robot btrdowlanych a nie oci przekonania zarnawiającęgo co do tego, ze
PIoPonoWanY wykonawca jest jeclynymzawzględu na szczególne zaufanie, doświadczenic czy
mozliwoŚci organizacyjne. Społka Oświetlenie lJliczne i Drogowe Sp. z o. o. w I(aliszu świadczy
Lrsługę clŚwietleniową polegającą na oświetlanirt ulic, placów i drog publicznych dla 109 jeclnostek
samorządu terytorialnego na terenie byłych województw kaliskiego i konińskiego, w fym również
dla Gminy Golina, W ramaclr świadczonei usługi oświetleniowej Społka,w szczegóInóści: l)
gwarantuje dopłyłv energii elektrycznej dó urządzeń sfuzących oS*ietlan{u ulic, p"laców i drog
Publicznych, 2) wykonuje pracę eksploatacyjno-konserwatorskie zapewnłąjące prawidłowe
funkcjonowanie sieci oświetleniowej. W chwili obecnej Oświętlenie lJlicŻne i Drogowe sp., z o. o.
w Kaliszu jest wyłącznym właścicieLemurządzeń (sieci) oświętlenia ulicznego i drogowego na
tęrenie Grniny Golina i jako jedyne jest zdolne nadal świadczyć tę usługę. Spółka jeŚt włas'cicielem
tego majątku ijako właściciel moze decydować o sposobie eksploatacji sięci oświetleniow§j;jak
równiez decydowaĆ o wyborze podwykonawców. Oświetlęnie Uliczne i Drogowe sp. z o.o,,
korzystając z przysfugującego jej jako właścicielowi prawa, nie wraża zgody, aby infrastr-td<tura
oŚwietleniowa będąca własnością Spółki zlokalizowana na terenie Gminy Golina była udostępniana
do Prowadzenia eksploatacji i konserwacji innym podmiotom, niz wybranym pruęz Spółkę.
Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że Spółka zarówno zakupu energii eńktrycznej na
P,otrzebY Świadczonej usługi jak i wyboru wykonawców usług eksploatacyjnoł<onsęrwacyjnych
dokonuje w trybie konłurencyjnym * przetargunieograni Pgqdnie z ustawą Prawo

GoLlNY

zamólvi eń publ icznych.

Durczyński
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