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Ogłoszenie nr 510064423-N-2019 z dnia 03-04-2019 r.
Gmina Lubsko: Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lubsko na 2019 r.
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 Lubsko, Krajowy numer identyfikacyjny 97077064600000, ul. Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko,
woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 576 108, e-mail i.poszwa@lubsko.pl, faks 068 4576200, 4576222.
Adres strony internetowej (url): www.lubsko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lubsko na 2019 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RZ.2710.3.2019
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:
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową konserwację oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i
dróg na terenie Gminy Lubsko w 2019 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1

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
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 176422.76
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: ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Ku Słońcu 34
Kod pocztowy: 71-080
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie
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 216958.59
Oferta z najniższą ceną/kosztem 216958.59
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 216958.59
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. art. 67 ust. 1 pkt 1
lit a) 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.
Zamawiający jako tryb udzielenia zamówienia wybrał zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.
1 pkt 1 lit a) z uwagi na fakt, że przedmiotowe usługi mogą być świadczone tylko przez jednego
wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i nie istnieją rozwiązania alternatywne.
Ustawa Prawo zamówień publicznych jako przesłankę zastosowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego trybu zamówienia z wolnej ręki przewiduje w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, iż
zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej następująca
okoliczność: usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o
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obiektywnym charakterze. Firma ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. jest jedynym podmiotem uprawnionym
do korzystania z infrastruktury oświetleniowej i nie wyraża zgody na podejmowanie jakichkolwiek
działań na swojej sieci oświetleniowej przez osoby trzecie. Z istoty prawa wynika, że Spółka jest, co do
zasady jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z infrastruktury oświetleniowej. Ponad to, o
czym stanowi art. 222 § Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. dysponuje
możliwościami pozwalającymi na wykonanie usługi konserwacji i eksploatacji na terenie
administrowanym przez Gminę Lubsko, co wraz z przedstawionymi aspektami prawnymi dotyczącymi
własności majątku oświetleniowego wyklucza możliwość udziału podmiotów trzecich w planowanym do
realizacji przez Gminę Lubsko zadaniu, w części dotyczącej oświetlenia ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
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