Ogłoszenie nr 500293491-N-2018 z dnia 07-12-2018 r.
Rychwał: Świadczenie usługi oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych
za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność spółki OUiD Sp. z o.o. na terenie
gminy Rychwał. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rychwał, Krajowy numer identyfikacyjny 31101919000000, ul.
Plac Wolności 16, 62570 Rychwał, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2481001 w. 22, email przetargi@rychwal.pl, faks 632 481 055.
Adres strony internetowej (url): www.rychwal.pl, www.bip.rychwal.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi oświetlenia ulic i
dróg oraz innych otwartych terenów publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej
stanowiącej własność spółki OUiD Sp. z o.o. na terenie gminy Rychwał.
Numer referencyjny G.271.15.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 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. Wykonanie
czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych w celu utrzymania infrastruktury oświetleniowej.
Zagwarantowanie dopływu energii elektrycznej do urządzeń świadczących oświetlenie ulic i dróg.
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej. Przedmiot zamówienia
dotyczy części oświetlenia nie objętej programem modernizacji oświetlenia ulicznego.
II.5) Główny Kod CPV: 65320000-2
Dodatkowe kody CPV:
50232100-1,
09300000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1. pkt. 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający Gmina Rychwał wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie
usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym Gminy Rychwał,
w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy. Świadczenie
usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym Gminy Rychwał
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może prowadzić wyłącznie jeden
Wykonawca, którym jest Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu. Zgodnie z
utrwaloną linią orzeczniczą zarówno wypracowaną przez sądy (wyrok NSA – II/SA 2074/00 z
dnia 11.09.2000 r.) i kontynuowaną w uchwałach KIO (m.in.: KIO/KD 16/09, KIO/KD/49/15)
zastosowanie trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy uwarunkowane
jest szczególnym charakterem danego zamówienia, jego specyficznymi cechami technicznymi
powodującymi, że na rynku nie występuje więcej niż jeden podmiot, który mógłby wykonać
zamówienie, czyli zależne jest od istnienia faktycznego monopolu na rynku danych dostaw,
usług czy robót budowlanych a nie od przekonania zamawiającego co do tego, że proponowany
wykonawca jest jedynym za względu na szczególne zaufanie, doświadczenie czy możliwości
organizacyjne. 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.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ
ZAMÓWIENIA:
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., zarzad@ouid.pl, ul. Wrocławska 71 A,, 62-800,
Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie

