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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477679-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Trąbki Wielkie: Przesył energii elektrycznej
2020/S 197-477679
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Trąbki Wielkie
Adres pocztowy: ul. Gdańska 12
Miejscowość: Trąbki Wielkie
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 83-034
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sikora
E-mail: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl
Tel.: +48 512006356
Faks: +48 586828319
Adresy internetowe:
Główny adres: https://trabkiw.ug.gov.pl/zamowienia-publiczne-k/przetargi/
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:
Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Trąbki
Wielkie
Numer referencyjny: ZP.271.10.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Trąbki
Wielkie wraz z modernizacją lamp na energooszczędne.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
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Wartość bez VAT: 2 365 942.65 PLN
II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50232100 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
65320000 Eksploatacja instalacji elektrycznych
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Na terenie gminy Trąbki Wielkie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów
publicznych na terenie gminy Trąbki Wielkie (dalej „Obszar”), to jest do podjęcia wszelkich czynności
niezbędnych do zapewnienia oświetlenia na tym Obszarze, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury
oświetlenia drogowego i terenów publicznych.
2. Wykonawca, w ramach wykonywania niniejszej umowy, zobowiązany będzie do podjęcia i wykonania
wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia oświetlenia na Obszarze, w tym do:
a) wykonywania usługi kompleksowego oświetlenia przy wykorzystaniu posiadanej Infrastruktury oraz urządzeń
służących do oświetlania miejsc publicznych, ulic i dróg znajdujących się na terenie gminy Trąbki Wielkie
(Majątek Zamawiającego);
b) utrzymania posiadanej Infrastruktury wykorzystywanej do wykonywania usługi kompleksowej w dobrym
stanie technicznym, umożliwiającym świadczenie usługi kompleksowej o należytej jakości na zasadach
ciągłych, w tym przeprowadzania napraw, remontów lub wymiany awaryjnej poszczególnych urządzeń
wchodzących w skład tej Infrastruktury, w zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wedle
najlepszej profesjonalnej wiedzy Wykonawcy i ustalonych zwyczajów, jest to niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania infrastruktury;
c) utrzymania majątku Zamawiającego wykorzystywanego do wykonywania usługi kompleksowej w dobrym
stanie technicznym, umożliwiającym świadczenie usługi kompleksowej o należytej jakości na zasadach
ciągłych, w tym przeprowadzania napraw, wymiany awaryjnej poszczególnych urządzeń wchodzących w skład
tej infrastruktury, w zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wedle najlepszej profesjonalnej
wiedzy Wykonawcy i ustalonych zwyczajów, jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania majątku
Zamawiającego;
d) bieżącego monitorowania sprawności infrastruktury i majątku Zamawiającego;
e) zapewnienia oświetlenia w obszarze funkcjonowania infrastruktury i majątku Zamawiającego zgodnie z
załącznikami nr 1 i nr 2 do wzoru umowy, w porze od zmierzchu do świtu;
f) modernizacji opraw świetlnych z uwzględnieniem wymiany na oprawy energooszczędne w okresie od
podpisania umowy do 31.3.2021.

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
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Umowa zawarta będzie na okres od 1.1.2021 do 31.3.2027, w tym modernizacja.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Negocjacje dotyczyć będą treści zawieranej między stronami umowy.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy.
Wyjaśnienie:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów
publicznych na terenie gminy Trąbki Wielkie, to jest do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do
zapewnienia oświetlenia, przy wykorzystaniu posiadanej Infrastruktury. Jedynym podmiotem zdolnym wykonać
zamówienie(z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze) tj. ze względu na istniejącą infrastrukturę
jest Energa Oświetlenie Sp. z o.o., z siedzibą 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19, POLSKA. W związku
z powyższym zamawiający zastosował tryb zamówienia z wolnej ręki – zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a
ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na to, iż z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze
przedmiot zamówienia możne zrealizować tylko jeden wykonawca.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
06/10/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
Miejscowość: Sopot
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-855
Państwo: Polska
Adres internetowy: WWW.ENERGA-OSWIETLENIE.PL
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 2 365 942.65 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 365 942.65 PLN
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4/4

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Ponadto obie kwoty podane w pkt V.2.4 ogłoszenia, to kwoty stanowiące punkt wyjścia do negocjacji i mogą
się różnić od kwot ostatecznych podanych w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. Zamawiający przed
rozpoczęciem negocjacji nie jest w stanie podać całkowitej końcowej wartości zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://UZP.GOV.PL

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2020
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