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Nr postępowania: ZP.271.10.2020 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

 

Kompleksową usługę oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych 
terenów publicznych 

 na terenie Gminy Trąbki Wielkie 

 

 

Zamawiający:  Gmina Trąbki Wielkie 

ul. Gdańska 12 

83-034 Trąbki Wielkie 

 

 

Z-ca Wójta Jan Wiczling 

Zatwierdzono:        .………………………………………. 

(imię, nazwisko osoby zatwierdzającej) 
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ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Trąbki Wielkie z siedzibą w Trąbkach, ul. Gdańska 12, NIP 604 00 21 514,  

Tel. 58 / 6828323 

https://trabkiw.ug.gov.pl/zamowienia-publiczne-p/; 

przetargi@trabkiw.ug.gov.pl 

  

W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn: „Kompleksowa usługa 
oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Trąbki Wielkie”. 
Oznaczenie sprawy: ZP.271.10.2020 

Wartość zamówienia jest większa od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm). 

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

 

1. Podstawa prawna zaproszenia do negocjacji oraz uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu 

zamówienia z wolnej ręki. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ 

RĘKI, na podstawie art.. 67 ust. 1 pkt 1 lit.a  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2019 

poz. 1843 z późn. zm). 

Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 1 lit.a ustawy Pzp, Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu 

udzielenia zamówienia publicznego w następującej okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą 

być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze 

Uzasadnienie 

Gmina zamierza zawrzeć z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w trybie udzielenia zamówienia z wolnej ręki umowę 

na kompleksową usługę  oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Trąbki 

Wielkie, na majątku będącym własnością Wykonawcy (708 punktów świeltnych wraz z infrastrukturą) i 

Zamawiającego (27 punktów świetlnych).  ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem 

ruchomości składających się na przeważającą część infrastruktury oświetlenia miejsc publicznych znajdujących 

się na terenie Gminy Zamawiającego. Z faktu tego wynika, iż z przyczyn technicznych o obiektywnym 

charakterze, usługa może być świadczona wyłącznie przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., albowiem 

oczywistym jest, iż żaden inny podmiot nie jest właścicielem infrastruktury oświetleniowej posadowionej w 

Gminie Zamawiającego, który Zamawiający mógłby korzystać w celu wykonywania zadań własnych z zakresu 

oświetlenia miejsc publicznych. Zgodnie z art. 18 Ustawy prawo energetyczne do zadań własnych gminy należy 

finansowanie oświetlenia dróg, ulic i innych terenów otwartych na obszarze gminy. Infrastruktura oświetleniowa 

na obszarze gminy nieomal w całości stanowi własność spółki ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w 

Sopocie. 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. 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. 

 

Niniejsze zaproszenie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej pod adresem: 

https://trabkiw.ug.gov.pl/zamowienia-publiczne-k/przetargi/ 

 

 

https://trabkiw.ug.gov.pl/zamowienia-publiczne-p/
mailto:przetargi@trabkiw.ug.gov.pl
https://trabkiw.ug.gov.pl/zamowienia-publiczne-k/przetargi/
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2. Podmiot, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia. 

 

Energa Oświetlenie Sp. z o.o., z siedzibą 81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19, KRS 0000109164, NIP 585-

12-32-055. 

 

3. Opis przedmiotu 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 31.03.2021r. 

 

4. Miejsce i termin rozpoczęcia negocjacji. 

 

1. Miejsce i termin rozpoczęcia negocjacji (złożenia oferty cenowej): 

a) miejsce negocjacji – Urząd Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12 83-043 Trąbki Wielkie, sala 

konferencyjna , I piętro.  

b) termin negocjacji — 08.10.2020 r., godz. 10:00 

 

2. W przypadku braku możliwości przybycia we wskazanym terminie, proszę o kontakt telefoniczny 

z Panią Anna Sikora  pod nr tel. 512006356 w celu ustalenia innego terminu negocjacji. 

3.  Jeżeli w negocjacjach będzie miała uczestniczyć osoba umocowana przez Państwa do reprezentacji, 

Wykonawca zobowiązany jest przed negocjacjami dostarczyć pełnomocnictwo dla tej osoby w formie 
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oryginału  ( podpisane podpisem kwalifikowanym osób umocowanych do reprezentowania 

Wykonawcy) lub kopii poświadczonej notarialnie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: 

przetargi@trabkiw.ug.gov.pl  

 

4. Osoby reprezentujące Zamawiającego w negocjacjach: 

1) Błażej Konkol – wójt  
2)Jan Wiczling – Z-ca Wójta 
3) Anna Sikora– Referent. ds. zam. publicznych 
4) Małgorzata Bogdanowicz – Inspektor ds. inwestycji 

 

5. Termin wykonania usługi 

 

1. Umowa na kompleksową usługę oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie 
Gminy Trąbki Wielkie zawarta będzie na okres od  01.01.2021r. do dnia 31.03.2027 r. 

2. Modernizację 669 szt. opraw świetlnych (Infrastruktury Wykonawcy) z uwzględnieniem wymiany na 
oprawy energooszczędne Wykonawca dokona w okresie  od  dnia podpisania niniejszej umowy do 
31.03.2021 r. 

 

6. Wspólny słownik zamówień CPV. 

 

65310000-9 Przesył energii elektrycznej 

50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego 

65320000-2 Eksploatacja instalacji elektrycznych 

31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

 

7. Warunki płatności:  

1. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,  
w terminie do 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę internetowo, za pośrednictwem 

Platformy elektronicznego fakturowania (PEF) https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF i powiadomi o tym 

fakcie Zamawiającego. 

Gmina Trąbki Wielkie, Typ/Numer PEPPOL - 6040021514, NIP-6040021514 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

1.Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to 

z odrębnych przepisów  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

2.Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

3.Wykonawca wykaże, że posiada zdolności techniczne lub zawodowe.  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

 

4.Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

5.Zgodnie z art. 36b ust. 1a, wobec zamówienia na usługi, które mają być wykonane w miejscu 

mailto:przetargi@trabkiw.ug.gov.pl
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podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona 

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 

w te usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację tych usług. 

6.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

7.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy 

8.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

9. Wykluczenie z udziału w postępowaniu. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy o 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda: 

1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (dalej JEDZ)- Załącznik 1 do Zaproszenia. 

a) Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia została 

udostępniona  na  stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z  oprogramowania, 

które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w 

jednym następujących formatów: .pdf, .doc, .docx. 

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 

Wykonawca podpisuje (zgodnie z reprezentacją) ww. dokument kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 

świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa 

określone w ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 162).i przesyła na adres: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl, przed 

podpisaniem umowy. 

 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz  przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z Wykonawcą. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy 

pisemnej.  

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej. 

3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem postępowania.  

4. Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: 

- w sprawach proceduralnych: Anna Sikora, tel. 512006356 e-mail: przetargi@trabkiw.ug.gov.pl 

- w sprawach merytorycznych: Małgorzata Bogdanowicz tel.512006386 e-mail:     

m.bogdanowicz@trabkiw.ug.gov.pl 

5. Zamawiający zaprasza Wykonawcę do wzięcia udziału w negocjacjach. 

6. Negocjacje dotyczyć będą treści zawieranej między stronami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 

2 do niniejszego Zaproszenia. 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
mailto:przetargi@trabkiw.ug.gov.pl
mailto:przetargi@trabkiw.ug.gov.pl
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7. Wykonawca ponosi koszty związane z negocjacjami, przygotowaniem i zawarciem umowy ostatecznej. 

8. Negocjacje między stronami będą protokołowane. Protokół z negocjacji stanowić będzie podstawę 

zawarcia umowy. Po przeprowadzeniu negocjacji z przedstawicielem (przedstawicielami) Wykonawcy, 

Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania umowy o wynegocjowanej treści. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentu JEDZ najpóźniej w dniu wyznaczonym jako data 

zawarcia umowy. 

10. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia negocjacji na każdym etapie prowadzonego 

postępowania. 

 

11. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających 

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert, propozycji częściowych.  
5.  Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

6.  Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP – obowiązek zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu 

zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy. 

 

12. Postanowienia końcowe 

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

13. Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

Załącznik nr 2-  Wzór umowy 

 
14. Obowiązek informacyjny RODO 
 
Zamawiający, tj. Gmina Trąbki Wielkie z siedzibą w Trąbkach Wielkich ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki 
Wielkie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Trąbki z siedzibą w Trąbkach Wielkich 
ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, reprezentowany przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie - Błażeja 
Konkola 
2) Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje 
sferę przetwarzania danych osobowych.  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod 
adresem e-mail lukasz.golda@cbi24.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.10.2020 pn: Kompleksowa usługa 
oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych 
 na terenie Gminy Trąbki Wielkie , prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm), zwaną dalej ustawą PZP; 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem  

mailto:lukasz.golda@cbi24.pl
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy PZP; 
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
Wyjaśnienia: 
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;. 
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1). 
 
 

    

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 


