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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Rychwał
311019190
Plac Wolności 16
Rychwał
62-570
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, plac Wolności 16, 62-570 Rychwał
Tel.: +48 632481001
E-mail: przetargi@rychwal.pl
Faks: +48 632481055
Kod NUTS: PL414
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rychwal.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

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:
Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą
infrastrukturyoświetleniowej stanowiącej własność spółki O U i D Sp. z o.o. na terenie gminy Rychwał
Numer referencyjny: G.271.14.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
65320000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą
infrastrukturyoświetleniowej stanowiącej własność spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. na terenie
gminy Rychwał.Wykonanie czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych w celu utrzymania infrastruktury
oświetleniowej.Zagwarantowanie dopływu energii elektrycznej do urządzeń świadczących oświetlenie ulic i
dróg. Zapewnienieprawidłowego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej.
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Zamówienie podzielone zostało na dwie części:
I część - w zakresie oświetlenia objętego programem modernizacji oświetlenia ulicznego (132 oprawy na
tereniemiejscowości Rychwał, Dąbroszyn, Czyżew)
II część - – w zakresie oświetlenia nie objętego programem modernizacji oświetlenia ulicznego.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 161 200.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg– w zakresie oświetlenia objętego programem modernizacji
oświetlenia ulicznego (132 oprawy na terenie miejscowości Rychwał, Dąbroszyn, Czyżew)
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50232100
09300000
65320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gmina Rychwał

II.2.4)

Opis zamówienia:
I część - Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą
infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. na terenie
gminy Rychwał – w zakresie oświetlenia objętego programem modernizacji oświetlenia ulicznego (132 oprawy
na terenie miejscowości Rychwał, Dąbroszyn, Czyżew)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg– w zakresie oświetlenia nie objętego programem modernizacji
oświetlenia ulicznego.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50232100
09300000
65320000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gmina Rychwał

II.2.4)

Opis zamówienia:
II część - Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą
infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. na terenie
gminy Rychwał – w zakresie oświetlenia nie objętego programem modernizacji oświetlenia ulicznego.

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

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
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z
następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Podstawa prawna i faktyczna – szczegółowe uzasadnienie do zawiadomienia z art. 142 ust. 3 ustawy:
Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. w Kaliszu świadczy usługę oświetleniową polegającą na
oświetlaniu ulic, placów i dróg publicznych dla 109 jednostek samorządu terytorialnego na terenie byłych
województw kaliskiego i konińskiego, w tym również dla Gminy Rychwał. W ramach świadczonej usługi
oświetleniowej Spółka w szczególności: 1)gwarantuje dopływ energii elektrycznej do urządzeń służących
oświetlaniu ulic, placów i dróg publicznych, 2)wykonuje prace konserwacyjno-eksploatacyjne zapewniające
prawidłowe funkcjonowanie sieci oświetleniowej.
W chwili obecnej Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. w Kaliszu jest wyłącznym właścicielem urządzeń
(sieci) oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Rychwał i jako jedyne jest zdolne nadal świadczyć
tę usługę. Spółka jest właścicielem tego majątku i jako właściciel może decydować o sposobie eksploatacji sieci
oświetleniowej, jak również decydować o wyborze podwykonawców. Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
korzystając z przysługującego jej jako właścicielowi prawa, nie wyraża zgody, aby infrastruktura oświetleniowa
będąca własnością Spółki zlokalizowana na terenie Gminy Rychwał była udostępniana do prowadzenia
eksploatacji i konserwacji innym podmiotom, niż wybranym przez Spółkę. Jednocześnie podkreślenia wymaga
fakt, że Spółka zarówno zakupu energii elektrycznej na potrzeby świadczonej usługi jak i wyboru wykonawców
usług eksploatacyjno-konserwacyjnych dokonuje w trybie konkurencyjnym – przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
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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

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 244-510398

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: G.271.16.2017
Część nr: 1
Nazwa:
I część - Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą
infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
31/12/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
50680024
ul. Wrocławska 71A
Kalisz
62-800
Polska
Tel.: +48 625985270
E-mail: zarzad@ouid.pl
Faks: +48 625985274
Kod NUTS: PL416
Adres internetowy:www.oswietlenie.kalisz.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 685 307.15 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 776 500.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: G.271.14.2017
Część nr: 2
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Nazwa:
II część - Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za
pomocąinfrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
31/12/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
50680024
ul. Wrocławska 71 A
Kalisz
62-800 Kalisz
Polska
Tel.: +48 625985270
E-mail: zarzad@ouid.pl
Faks: +48 625985274
Kod NUTS: PL416
Adres internetowy:www.oswietlenie.kalisz.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 265 816.11 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 384 700.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
Postępu 17A
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
62-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2018

