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Lipinki t.uzyckie: Poprawa jakosci i efektywnosci oswietlenia ulicznego.
Numer ogloszenia: 261311 - 2014; data zamieszczenia: 18.12.2014
OGlOSZENIE 0 UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Ustugi
Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.
Czy zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamowien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie

0

zmianie ogloszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) NAZWA 1 ADRES: Urzqd Gminy Lipinki tuzyckie, ul. Gt6wna 9/1,68-213 Lipinki tuzyckie, woj. lubuskie, tel. 0683626230, faks 0683626241.
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJJ\CEGO: Administracja samorzqdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajctcego: Poprawa jakosci i efektywnosci oswietlenia ulicznego ..
11.2) Rodzaj zamowienia: Ustugi.

11.3) Okreslenie przedmiotu zamowienia: Przedmiot zam6wienia obejmuje

ustug~

oswietleniowq ulic znajdujqcych

si~

na terenie gminy Lipinki tuzyckie, kt6ra

zwiqzana jest z poprawq efektywnosci i jakosci oswietlenia ulicznego oraz ustugq konserwacji i eksploatacji oswietlenia ulicznego ..
11.4) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 50.23.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Zam6wienie z wolnej r~ki
111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
htlp:llbzp1.portal.uzp.gov.pllindex.php?ogloszenieo=shoN&pozycja=261311&rok=2014-12-18
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Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 18.12.2014.
IV.2) LlCZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LlCZBA ODRZUCONYCH OFERT: O.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
ENEOS Sp. z

0.0.,

ul. Strzeszynska 58, 60479 Poznan, kraj/woj . wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartosc zamowienia (bez VA 7): 744914,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA 0 CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ 0 OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 652608,53
Oferta z najnizszC\ cenC\: 652608,531 Oferta z najwyi:szC\ cenC\: 652608,53
Waluta: PLN.

ZAt.ACZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej

r~ki

albo zapytania

0 cen~

1. Podstawa prawna
Post~powanie

prowadzone jest w trybie zam6wienie z wolnej

r~ki

na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art . 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. - Prawo zam6wien publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Nalezy podac uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego udzielenie zam6wienia jest zgodne z przepisami.
Post~powanie

by.o prowadzone w trybie zam6wienia z wolnej

r~ki

na podstawie art.67 ust.1 pkt 1 lit.a) i b) ustawy Prawo zam6wien publicznych w zwiqzku z

art.18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j . Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.). Wtascicielem infrastruktury oswietleniowej na terenie
gminy Lipinki tuzyckie jest EN EOS Sp.z

0.0.

z siedzibq w Poznaniu, kt6ra nie wyrazHa zgody na podejmowanie jakichkolwiek dziatan na swojej sieci
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oswietleniowej przez podmioty trzecie. Zgodnie z art . 18 ust.1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo energetyczne, do zadan wtasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w
energi~

elektrycznq, ciepto i paliwa gazowe nalezy finansowanie oswietlenia miejsc publicznych i dr6g znajdujqcych

planowanie i organizacja dziatan majqcych na celu

racjonalizacj~

zuzycia energii i

promocj~

si~

na terenie gminy jak r6wniez

rozwiqzan zmniejszajqcych zuzycie energii na obszarze

gminy.Ponadto, zgodnie z art.3 pkt 22 ustawy Prawo energetyczne pod poj~ciem finansowania oswietlenia rozumiee nalezy finansowanie koszt6w energii
elektrycznej pobranej przez punkty swietlne oraz koszty ich budowy i utrzymania. Zamawiajqcy uznffi, ze wyb6r procedury z wolnej
ust.1 pkt 1 lit. a) i b) Prawa zam6wien publicznych jest uzasadniony ze

wzgl~d6w

technicznych

0

obiektywnym charakterze, gdyz

wtasciciela infrastruktury oswietleniowej nie pozwalajq na udzielenie zam6wienia innemu niz ENEOS Sp. z

0.0.

bye swiadczone , z przyczyn technicznych oraz zwiqzanych z ochronq praw wytqcznych tylko przez jednego

r~ki

wewn~trzne

ustug~

0

art.67

przepisy

wykonawcy, co powoduje, ze ustugi te mogq

Wykonawc~

- ENEOS Sp. z

Poznaniu. Powyzsze uwarunkowania wyczerpujq ustawowe przestanki wystqpienia istotnych przyczyn technicznych i organizacyjnych
charakterze w wyniku kt6rych, przedmiotowq

w oparciu

0

0.0.

z siedzibq w

obiektywnym

mozna byto uzyskae tylko u jednego wykonawcy, tj. wtasciciela infrastruktury oswietleniowej.
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