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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221845-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
2017/S 110-221845
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1
Wałbrzych
58-300
Polska
Tel.: +48 746414408
E-mail: mjakubowska@zdkium.walbrzych.pl
Faks: +48 746414404
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdkium.walbrzych.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego w rejonie osiedli Biały Kamień, Gaj, Glinik Nowy,
Glinik Stary, Konradów, Kozice, Nowe Miasto, Podgórze, Poniatów, Rusinowa, Sobięcin, Stary Z.
Numer referencyjny: RZP/65/WR/26/2017/DR

II.1.2)

Główny kod CPV
50232100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w stanie pełnej sprawności infrastruktury
oświetleniowej w ramach zadania pn. „Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego w rejonie
osiedli Biały Kamień, Gaj, Glinik Nowy, Glinik Stary, Konradów, Kozice, Nowe Miasto, Podgórze, Poniatów,
Rusinowa, Sobięcin, Stary Zdrój i Śródmieście.”.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. utrzymanie w stanie pełnej sprawności infrastruktury oświetleniowej w liczbie 4 476 punktów świetlnych;
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2. utworzenie pogotowia oświetlania drogowego czynnego 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia,
umożliwiającego zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu sieci oświetleniowej,
umożliwiające natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awariach i ich likwidację;
3. przyjmowanie od ludności oraz zainteresowanych instytucji zgłoszeń o uszkodzeniach urządzeń oświetlenia.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis zamówienia znajduje się w zaproszeniu do negocjacji.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 527 224.60 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
65320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wałbrzych.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w stanie pełnej sprawności infrastruktury
oświetleniowej w ramach zadania pn. „Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego w rejonie
osiedli Biały Kamień, Gaj, Glinik Nowy, Glinik Stary, Konradów, Kozice, Nowe Miasto, Podgórze, Poniatów,
Rusinowa, Sobięcin, Stary Zdrój i Śródmieście.”.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. utrzymanie w stanie pełnej sprawności infrastruktury oświetleniowej w liczbie 4 476 punktów świetlnych,
2. utworzenie pogotowia oświetlania drogowego czynnego 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia,
umożliwiającego zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu sieci oświetleniowej,
umożliwiające natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awariach i ich likwidację,
3. przyjmowanie od ludności oraz zainteresowanych instytucji zgłoszeń o uszkodzeniach urządzeń oświetlenia
drogowego,
4. przeprowadzanie na wniosek Zamawiającego oględzin i przeglądów urządzeń oświetlenia drogowego,
5. usuwanie uszkodzeń oświetlenia drogowego,
6. usuwanie awarii i prowadzenie prac konserwacyjnych,
7. zgłaszanie Zamawiającemu przynajmniej dzień wcześniej o przystąpieniu do planowanych robót i
konieczności załączenia oświetlenia w dzień. Załączenie oświetlenia w dzień dopuszczalny jest tylko w
wyjątkowych sytuacjach tj. lokalizacji uszkodzeń kabla oraz sprawdzenia stanu ciągłości zasilania,
8. dostosowanie na wniosek Zamawiającego czasu świecenia do aktualnych potrzeb,
9. nieodpłatne dopuszczenie do prac firmy wieszające/demontujące dekoracje świąteczne,
10. dopuszczenie do prac firmy wykonawcze wymiany oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji w przypadku
napraw gwarancyjnych,
11. współpracę z firmą wykonawczą wymiany oświetlenia w ramach programu SOWA,
12. powiadamianie telefonicznie, pisemnie lub e-mailem Zamawiającego o terminach zakończenia robót,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zaproszenia do
negocjacji oraz formularz cenowy (załącznik nr 2 do umowy).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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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
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z
następującego powodu:
• ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:
Zamawiający zwrócił się do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu,
ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, o wyrażenie zgody na wybór Wykonawcy na zadaniu pn. „Eksploatacja
i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego w rejonie osiedli Biały Kamień, Gaj, Glinik Nowy, Glinik Stary,
Konradów, Kozice, Nowe Miasto, Podgórze, Poniatów, Rusinowa, Sobięcin, Stary Zdrój i Śródmieście” w trybie
przetargu nieograniczonego. W odpowiedzi na pismo Zamawiającego nr DR/4214/59/2017 z dnia 22.05.2017 r.,
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu stwierdził, że nie widzi żadnych racjonalnych przesłanek aby
eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego, stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w
Wałbrzychu powierzyć zewnętrznym podmiotom gospodarczym.
Tauron Dystrybucja S.A. jest prawnym właścicielem urządzeń oświetlenia drogowego i zgodnie z art. 140
kodeksu cywilnego „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może,
z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem swego
prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może
rozporządzać rzeczą.” W swoim oświadczeniu Wykonawca stwierdził, że zgodnie z prawem może jako jedyny
podmiot prowadzić eksploatację swojego majątku w ramach zawartych umów z zarządcą terenu. Wykonawca
jako właściciel urządzeń oświetlenia drogowego ma prawo odmówić innym wykonawcom dostępu do swojej
sieci, a tym samym nie wyrazić zgody aby Zamawiający na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych
dokonywał wyboru podmiotu świadczącego usługi polegające na utrzymaniu punktów świetlnych stanowiących
własność Wykonawcy (TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wałbrzych).
Podstawa prawna – art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo zamówień publicznych.
„Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:
b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów
— jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest
wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia”.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
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V.2)

Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
08/06/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
Kraków
31-358
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 2 527 224.60 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 527 224.60 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Data podana w sekcji V.2.1) to data przekazania zaproszenia do udziału w negocjacji. Dokładna data zawarcia
umowy zostanie podana w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. Kwota podana w sekcji V.2.4) to wartość
szacunkowa netto. Wartość umowy zostanie podana w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2017
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