Opatówek: Us ugi o wietlania ulic, placów i dróg publicznych za pomoc infrastruktury
o wietleniowej stanowi cej w asno ! Wykonawcy oraz infrastruktury o wietleniowej b#d cej w
posiadaniu Wykonawcy, w obr#bie administracyjnym Gminy Opatówek na rok 2017.
Numer og oszenia: 350S - 2017; data zamieszczenia: 23.01.2017
OG0OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us ugi
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ<CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolno.ci 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie,
tel. 062 7618080, 7618454, faks 062 7618017.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ;CEGO: Administracja samorz dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Us ugi o.wietlania ulic, placów i dróg
publicznych za pomoc infrastruktury o.wietleniowej stanowi cej w asno.= Wykonawcy oraz
infrastruktury o.wietleniowej b>d cej w posiadaniu Wykonawcy, w obr>bie administracyjnym Gminy
Opatówek na rok 2017.
II.2) Rodzaj zamówienia: Us ugi.
II.3) Okre.lenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia: 1. W celu realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca: 1) zakupi we w asnym imieniu, energi> elektryczn i us ug> dystrybucji energii
elektrycznej do zasilania infrastruktury o.wietleniowej, 2) wykonywa b>dzie prace i czynno.ci
eksploatacyjno-konserwacyjne zmierzaj ce do prawid owego i bezpiecznego funkcjonowania
infrastruktury o.wietleniowej, w szczególno.ci: a) monitorowa infrastruktur> o.wietleniow , b)
wymienia @ród a .wiat a i inne niesprawne elementy opraw o.wietleniowych, c) wyj tkowo w
przypadku braku technicznej moAliwo.ci naprawy wymienia oprawy o.wietleniowe, d) regulowa oraz
wymienia uszkodzone elementy aparatury zasilaj cej i sterowniczej, e) naprawia lub wymienia
uszkodzone przewody i kable w liniach zasilaj cych infrastruktur> o.wietleniow , f) naprawia lub
wymienia wyeksploatowane konstrukcje no.ne opraw, g) naprawia lub wymienia wyeksploatowane
szafki/z cza o.wietleniowe, h) zabezpiecza lub wymienia pokrywy wn>k latarni ulicznych lub
szafek/z czy o.wietleniowych, i) wykonywa pomiary okresowe -zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami, j) zabezpiecza i odtwarza skutki zdarze komunikacyjnych, si y wyAszej i innych zdarze
losowych, k) post>powa z odpadami - zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, l) pionowa latarnie
uliczne, m) zarz dza sterowaniem urz dze infrastruktury o.wietleniowej, n) przyjmowa zg oszenia o
awariach i prowadzi ich rejestr, o) inne wskazane przez Zamawiaj cego prace, jeAeli posiada
techniczno-prawno-organizacyjn moAliwo.= ich realizacji. 2. W celu realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca moAe pos ugiwa= si> podwykonawcami, których wyboru dokonywa= b>dzie z
zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych (Pzp)..
II.4) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 50.23.21.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej r>ki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze .rodków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2017.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
O.wietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wroc awska 71A, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa warto.= zamówienia (bez VAT): 405707,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIMSZ; I
NAJWYMSZ; CEN;
Cena wybranej oferty: 528000,00
Oferta z najniAsz cen : 528000,00 / Oferta z najwyAsz cen : 528000,00
Waluta: PLN .
ZA0<CZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og oszenia, zamówienia z wolnej r>ki
albo zapytania o cen>
1. Podstawa prawna
Post>powanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej r>ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.
a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
NaleAy poda= uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja.ni=, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiaj cy udzieli zamówienia z wolnej r>ki, poniewaA us ugi o.wietlenia ulic, placów i dróg
publicznych w obr>bie administracyjnym Gminy Opatówek mog by= .wiadczone tylko przez jednego
Wykonawc> z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W a.cicielem infrastruktury
o.wietleniowej na terenie Gminy Opatówek jest firma O.wietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., 62 800 Kalisz, ul. Wroc awska 71 A z którym Zamawiaj cy musi zawrze= umow> na us ugi o.wietleniowe.
W zwi zku z tym naleAy stwierdzi=, Ae tylko ta firma moAe .wiadczy= us ugi o.wietleniowe na
obszarze gminy Opatówek. Z uwagi na powyAsze uzasadnione jest przeprowadzenie post>powania w
trybie zamówienia z wolnej r>ki w celu udzielenia zamówienia na us ug> o.wietlenia ulic, placów i dróg
publicznych w obr>bie administracyjnym Gminy Opatówek.
Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Ward>cki

