
Ogłoszenie nr 550005111-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.

Pilchowice: Eksploatacja oświetlenia ulicznego OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA

UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pilchowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00068785300000, ul.

Damrota  6, 44-145  Pilchowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 65 21, e-mail

szczepanska.m@pilchowice.pl, kierownik.izp@pilchowice.pl, faks 32 235 69 38.

Adres strony internetowej (url): www.bip.pilchowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/a0534494-338b-4fd4-a6c1-bf3cd0deee05
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Eksploatacja oświetlenia ulicznego

Numer referencyjny  OS.271.1.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie: Świadczenie usługi oświetleniowej o

podwyższonym standardzie polegającej na oświetlaniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków

i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice.

Czas trwania umowy: 3 lata Ilość punktów świetlnych na terenie Gminy Pilchowice na chwilę

obecną: 1165 szt. zakres: bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy

Pilchowice, dobudowa opraw oświetleniowych w ilości 50 sztuk na koszt Wykonawcy, w

uzgodnieniu z Zamawiającym, w okresie obowiązywania umowy utrzymanie świecenia punktów

świetlnych w ilości nie mniejszej niż 95% całości, wymiana uszkodzonych źródeł światła ,

elementów zabezpieczeń, innych elementów osprzętu oświetlenia sieci napowietrznej i kablowej,

wymiana uszkodzonych drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnienia obejm i innych

elementów słupów, bieżąca naprawa szaf oświetlenia ulicznego, lokalizacja uszkodzeń kabli,

naprawy uszkodzonych kabli i przewodów napowietrznych, wykonanie nastawień urządzeń

sterujących oświetleniem, mycie kloszy opraw ulicznych przy wymianie źródeł światła, wycinka

gałęzi będących w kolizji z oprawami oświetlenia ulicznego, utylizacja wyeksploatowanych

źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego, kontrole

inspekcyjne wykonywane wg ustaleń roboczych, przywrócenia terenu (chodników, jezdni,

zieleni) do stanu pierwotnego po wykonaniu robót eksploatacyjnych

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1
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Dodatkowe kody CPV:

65320000-2

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

UZASADNIENIE PRAWNE: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 1843 z 2019) dostawy, usługi lub roboty

budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a)

technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych

wynikających z odrębnych przepisów UZASADNIENIE FAKTYCZNE: Umowa zawarta

na świadczenie serwisu sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego stanowiących własność

TAURON Dystrybucja Serwis S.S. z innym podmiotem byłaby umową dotkniętą wadą

prawną, co w konsekwencji skutkowałoby jej nieważnością.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA

UDZIELI Ć ZAMÓWIENIA:

TAURON Dystrybucja Serwis Spółka Akcyjna,  ,  Plac Powstańców Śląskich 20,  53-314, 

Wrocław,  kraj/woj. śląskie
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