
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Świadczenie usługi serwisu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Cisek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cisek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412958

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Planetorza 52

1.5.2.) Miejscowość: Cisek

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-253

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774871172

1.5.8.) Numer faksu: 774871140

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@cisek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cisek.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie usługi serwisu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Cisek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d2d5c21-7ea6-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00036730

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) 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

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający wystąpił do TAURON Nowe Technologie S.A. o zgodę na przeprowadzenie
postępowania przetargowego na świadczenie usług serwisu oświetlenia ulicznego będącego ich
własnością na terenie Gminy Cisek. W odpowiedzi nie wyrazili oni zgody na dokonywanie na
podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wyboru podmiotów świadczących usługi
polegające na utrzymaniu punktów świetlnych stanowiących ich własność. Przesłanką udzielenia
przez Zamawiającego zamówienia z wolnej ręki są przyczyny techniczne o obiektywnym
charakterze oraz związane z ochroną praw wyłącznych, wynikających ze specyfiki i
umiejscowienia urządzeń oświetleniowych. Pomijając sprawy własnościowe (lokalizacja
urządzeń, w tym urządzeń o ograniczonym dostępie m.in. ze względu na prawa własnościowe
lub bezpieczeństwo), ze względu na specyfikę i umiejscowienie urządzeń oświetlenia drogowe ,
służby Grupy TAURON przy istniejącym sposobie zasilania i sterowania są jedynym
wykonawca, który może eksploatować te urządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPD.271.9.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Cisek. Opis przedmiotu zamówienia: 1)świadczenia usług na infrastrukturze
oświetleniowej w sposób zapewniający sprawność techniczną zgodnie z aktualnym poziomem
wiedzy technicznej, należytą starannością oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
2)całodobowa obsługa za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych umożliwiającej
zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu infrastruktury oświetleniowej przez
7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, 3)bezzwłoczne nie później niż w terminie 3 dni podjęcie
działań interwencyjnych (zabezpieczających) w sytuacjach wyjątkowych, takich jak: a)kolizja
drogowa, w wyniku której uszkodzeniu uległa infrastruktura oświetleniowa, b)stan infrastruktury
oświetleniowej stwarzający zagrożenie dla otoczenia, c)niesprawność fragmentów infrastruktury
oświetleniowej, stanowiących obszar zasilania stacji transformatorowej 15/0, 4 kV, d)inne
przypadki spowodowane np. działaniem żywiołów oraz osób trzecich, 4)usuwanie usterek i
niesprawności sieci oraz urządzeń oświetleniowych w czasie do 10 dni od dnia skutecznego
zgłoszenia przez zamawiającego. 5)Usuwanie na własny koszt usterek sieci oraz urządzeń
oświetleniowych powstałych wskutek kolizji drogowych, działań osób trzecich oraz żywiołów w
czasie niezbędnym do usunięcia powstałych szkód nie dłuższym niż 21 dni. 6)Zawiadomienie
Zamawiającego o awariach infrastruktury oświetleniowej, których usunięcie w terminie
określonym w pkt 4 i 5 jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z podaniem
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przyczyny. Za przyczyny niezależne uznaje się: a)siły wyższe określone w § 10 umowy, b)niskie
temperatury uniemożliwiające użycia sprzętu mechanicznego do pracy na wysokości, c)masowe
awarie wymagające od Wykonawcy skierowania personelu technicznego do ratowania mienia i
przywrócenia sprawności technicznej sieci elektroenergetycznych, w celu zasilenia odbiorców,
d)wydłużony termin dostawy nietypowych materiałów niezbędnych do usunięcia awarii,
7)Realizacja zadań związanych z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Cisek stanowiących własność Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 198020,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 198020,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 198020,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TAURON Nowe Technologie
S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8991076556

7.3.3) Ulica: Plac Powstańców Śląskich 20

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 53-314
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7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 198020,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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