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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521697-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Krotoszyn: Przesył energii elektrycznej
2017/S 247-521697
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto i Gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7
Osoba do kontaktów: Marzena Kurek, Małgorzata Wójcik, Iwona Poczta
63-700 Krotoszyn
Polska
Tel.: +48 627227454
E-mail: zp@um.krotoszyn.pl
Faks: +48 625940501
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.um.krotoszyn.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

1.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność
Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym
Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2018-2032.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL416

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje:
— dostawę energii elektrycznej wraz z świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Krotoszyn na wyodrębnionej
części oświetlenia (319 opraw oświetleniowych) na której realizowany będzie projekt pod nazwą „LED-
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Oświetlenie Energooszczędne” w ramach pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na okres 15 lat,
— zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta
Krotoszyn na wyodrębnionej części oświetlenia (319 opraw oświetleniowych) na której realizowany będzie
projekt pod nazwą „LED- Oświetlenie Energooszczędne” w ramach pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na okres 15 lat.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
65310000, 50232100

II.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 176 097,56 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załącznikach D1, D2 lub D3, w zależności od
przypadku)
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE
zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych,
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie: nie
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z
przyczyn: technicznych
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności związanej z wydarzeniami, których podmiot zamawiający nie
mógł przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie nie
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w
dyrektywie: nie
Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej: nie
Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog
konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni
wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej: nie
Przedmiot zamówienia może być zrealizowany lub dostarczony tylko przez określonego wykonawcę z przyczyn
technicznych. Usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych znajdujących się w obrębie
administracyjnym Miasta i Gminy Krotoszyn oraz usługi wykonania czynności eksploatacyjno- konserwacyjnych
mogą być świadczone wyłącznie przez „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu jako
właściciela infrastruktury oświetleniowej, która stanowi majątek Spółki oświetleniowej. W związku z powyższym
Miasto i Gmina Krotoszyn nie ma prawnych możliwości wyłonienia wykonawcy do wykonywania jakichkolwiek
czynności związanych z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych na majątku właściciela. Wskazany Wykonawca
z przyczyn technicznych, jest jedynym uprawnionym podmiotem do świadczenia tego typu usługi. Postawa
prawna udzielenia zamówienia: art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp – usługi mogą być świadczone tylko przez
jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia
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IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)

Informacje o ofertach

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Wrocławska 71 a
62-800 Kalisz
Polska
Tel.: +48 625985270
Faks: +48 625985274

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.3.2)

Składanie odwołań

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.12.2017
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