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Polska-Opatówek: Eksploatacja instalacji elektrycznych
2018/S 026-057415

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Opatówek
Opatówek
Opatówek
62-860
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Matusiak
Tel.:  +48 627618453
E-mail: przetargi@opatowek.pl 
Faks:  +48 627618017
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.opatowek.pl/www.bip.opatowek.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej w
obrębie administracyjnym Zamawiającego
Numer referencyjny: Zp.In.271.2.2018

II.1.2) Główny kod CPV
65320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej
stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w
obrębie administracyjnym Zamawiającego, wg. punktów poboru energii określonych w załącznikach nr 1 do
umów. Wykonanie czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych w celu utrzymania infrastruktury oświetleniowej.
Zagwarantowanie dopływu energii elektrycznej do urządzeń świadczących oświetlenie ulic i dróg. Zapewnienie
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prawidłowego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej. Zamówienie podzielono na dwie części: I część –
Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych w latach 2018–2021, w zakresie oświetlenia nie
objętego programem modernizacji oświetlenia ulicznego, II część – Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i
dróg w zakresie oświetlenia objętego programem modernizacji oświetlenia ulicznego.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 875 040.65 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych w latach 2018–2021 zakresie oświetlenia nie
objętego programem modernizacji oświetlenia ulicznego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Opatówek.

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych w latach 2018–2021 za pomocą infrastruktury
oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu
Wykonawcy w obrębie administracyjnym Zamawiającego, w zakresie oświetlenia nie objętego programem
modernizacji oświetlenia ulicznego, wg punktów poboru energii określonych w załączniku nr 1 do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych w latach 2018–2021 w zakresie oświetlenia
objętego programem modernizacji oświetlenia ulicznego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
65320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Opatówek.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych w latach 2018–2021 za pomocą infrastruktury
oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu
Wykonawcy w obrębie administracyjnym Zamawiającego, w zakresie w zakresie oświetlenia objętego
programem modernizacji oświetlenia ulicznego wg. punktów poboru energii określonych w załączniku nr 1 do
umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z

następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych

Wyjaśnienie:
Podstawa prawna zastosowania trybu:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
— dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn:
— technicznych o obiektywnym charakterze.
Artykuł 67 ust. 1 pkt. 1 litera a, ustawy z dnia 29.1.2004 roku prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2017 roku,
poz. 1579 z późn. zm.).
Uzasadnienie faktyczne:
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. w Kaliszu świadczy usługę oświetleniową polegającą na oświetlaniu
ulic, placów i dróg publicznych dla 109 jednostek samorządu terytorialnego na terenie byłych województw
kaliskiego i konińskiego, w tym również dla Gminy Opatówek.
W ramach świadczonej usługi oświetleniowej Spółka w szczególności:
— gwarantuje dopływ energii elektrycznej do urządzeń służących oświetlaniu ulic, placów i dróg publicznych,
— wykonuje prace konserwacyjno-eksploatacyjne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie sieci
oświetleniowej.
W chwili obecnej Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. w Kaliszu jest wyłącznym właścicielem urządzeń
(sieci) oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Opatówek i jako jedyne jest zdolne nadal świadczyć
tę usługę. Spółka jest właścicielem tego majątku i jako właściciel może decydować o sposobie eksploatacji sieci
oświetleniowej, jak również decydować o wyborze podwykonawców. Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
korzystając z przysługującego jej jako właścicielowi prawa, nie wyraża zgody, aby infrastruktura oświetleniowa
będąca własnością Spółki zlokalizowana na terenie Gminy Opatówek była udostępniana do prowadzenia
eksploatacji i konserwacji innym podmiotom, niż wybranym przez Spółkę.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej
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IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: Zp.In.271.2.2018

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
05/02/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 71 A
Kalisz
62-800
Polska
Tel.:  +48 625985270
E-mail: zarzad@ouid.pl 
Faks:  +48 625985274
Kod NUTS: PL416
Adres internetowy:www.oswietlenie.kalisz.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 875 040.65 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Informacja podana w pkt. V.2.1) ogłoszenia jest data wysłania niniejszego ogłoszenia do publikacji, a nie datą
zawarcia umowy. Jednak Zamawiający został zmuszony do wpisania tej daty przez formularz, który nie zezwala
na nie wypełnienie ww. punktu. Faktyczna data zawarcia umowy zostanie wpisana w ogłoszeniu o udzieleniu
zamówienia. Ponadto kwoty podane w pkt.V.2.4 są kwotami wyjściowymi do negocjacji i mogą różnić się od
kwot ostatecznych, które zostaną podane w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

mailto:zarzad@ouid.pl
www.oswietlenie.kalisz.pl
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Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. 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.
5. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony prawnej zawarte są w
ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej Dziale VI.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676

http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

