
Linia: Świadczenie kompleksowej usługi o świetlenia na terenie gminy Linia

Numer ogłoszenia: 32466 - 2014; data zamieszczenia:  29.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 226081 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594,

faks 58 676 85 69.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie

gminy Linia.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi

oświetlenia na terenie gminy Linia poprzez oświetlenie ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie

gminy Linia w porze od zmierzchu do świtu oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia

oświetlenia na tym obszarze, przy wykorzystaniu własnej infrastruktury na 615 punktach świetlnych. Przewiduje się

możliwość zwiększenia liczby punktów do 20%.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 65.30.00.00-6, 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  01.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

ENERGA Oświetlenie, ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 257886,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  317200,66

Oferta z najni ższą ceną: 317200,66 / Oferta z najwy ższą ceną: 317200,66

Waluta:  PLN.

ZAŁĄCZNIK I
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Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocja cji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej r ęki albo

zapytania o cen ę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

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

zamówienia jest zgodne z przepisami.

ENERGA Oświetlenie, będąca właścicielem infrastruktury oświetleniowej nie wyraża zgody na

zorganizowanie przetargu na zakup energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia drogowego

przez punkty świetlne stanowiące jej własność. Zgodnie z treścią prawa własności, określoną w art. 140

k.c., gmina nie będąca właścicielem infrastruktury oświetleniowej, nie może bez zgody właściciela

urządzeń organizować przetargów na dostawę energii elektrycznej do celów oświetleniowych oraz na

konserwację tej infrastruktury. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Zamawiającego zachodzą

przesłanki zastosowania trybu z wolnej reki, z uwagi na fakt iż przedmiotowe usługi z przyczyn

technicznych o obiektywnym charakterze mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę.
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