Ogłoszenie nr 2022/BZP 00446060/01 z dnia 2022-11-18

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi
Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czersk na urządzeniach pozostających we
władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. w 2023 roku

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK
1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274
1.5.) Adres zamawiającego:
1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27
1.5.2.) Miejscowość: Czersk
1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki
1.5.7.) Numer telefonu: 523954810
1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl
1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Nazwa zamówienia:

Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czersk na urządzeniach pozostających we
władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. w 2023 roku
2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0cc9017-6678-11ed-abdb-a69c1593877c
2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446060/01
2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
2.5.) Data ogłoszenia: 2022-11-18 11:06
2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak
2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023022/08/P
2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.22 Usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA
Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Gminy Czersk w 2023 roku
2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
3.2.) Numer referencyjny: WZ.271.79.2022
3.3.) Rodzaj zamówienia
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3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czersk na urządzeniach
pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. w 2023 roku
1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czersk w
okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które będą wykonywane na urządzeniach będących we władaniu ENEA
Oświetlenie Sp. z o. o..:
1) punkty świetlne – 1.583 szt. opraw,
2) linie oświetleniowe kablowe – 7,59 km
3) linie oświetleniowe napowietrzne – 91,85 km
4) obwody oświetleniowe – 224 szt.
5) uziemienia robocze (tylko instalacji oświetl.) – 260 szt.
6) szafki oświetleniowe (rozdzielnice zasilające) – 143 szt.
7) średnia waż. odległość od siedziby zespołu ekspl. – 30,0 km
8) ilość słupów w linii wspólnej należących do ENEA Operator, wykorzystywanych do montażu opraw – 1.433 szt.
2. Ilość punktów oświetlenia może ulec zmianie w przypadku dobudowy nowych punktów świetlnych lub likwidacji punktów
świetlnych.
3. Przedmiot zamówienia został opisany w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących zał. nr 2 do Zaproszenia
i obejmuje usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności z:
1) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. – Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze.zm.),
2) Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
w ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,
3) Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
w ENEA Operator Sp. z o.o.,
4) Instrukcją eksploatacji linii i urządzeń oświetlenia drogowego w ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,
5) Instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. oraz zaleceniami i wytycznymi
Zamawiającego.
4. Umowa zostanie zawarta w celu zrealizowania przez Zamawiającego jego ustawowych zadań
w zakresie oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg, zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (t. j. – Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze.zm) oraz na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt
1 lit. a) i lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz. U. 2021, poz. 1710 ze zm.) w
trybie zamówienia z wolnej ręki,
w związku z tym, że właściciel urządzeń oświetlenia drogowego – ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. nie wyraził zgody na
wykonywanie usług konserwacji przez inne podmioty, w związku z powyższym usługi mogą być świadczone przez jednego
Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych
wynikających z odrębnych przepisów i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak
konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Usługą utrzymania
i konserwacji zostały objęte urządzenia oświetlenia drogowego pozostające we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w
obszarze administrowanym przez Gminę Czersk. Wykaz obiektów oświetleniowych objętych usługą konserwacji stanowi
zał. nr 1 do PPU.
3.10.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt
1 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art.
305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022
r., poz. 1710 ze zm.), ponieważ właściciel urządzeń oświetlenia drogowego – ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. nie wyraził zgody
na
wykonywanie usług konserwacji przez inne podmioty, co oznacza, że usługi mogą być świadczone przez jednego
Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych
wynikających z odrębnych przepisów i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak
konkurencji
nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, uzasadnione jest prowadzenie postępowania w trybie
zamówienia z wolnej ręki.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
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ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ENEA
Oświetlenie Sp. z o.o.
5.1.2.) Ulica: Ku Słońcu 34
5.1.3.) Miejscowość: Szczecin
5.1.4.) Kod pocztowy: 71-080
5.1.5.) Województwo: zachodniopomorskie
5.1.6.) Kraj: Polska
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