
Ogłoszenie nr 510135257-N-2020 z dnia 24-07-2020 r.

Miasto Orzesze: „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze polegającej na oświetlaniu:
ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych oraz

zwiększenie ilości punktów świetlnych wraz z wymianą istniejących opraw.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Orzesze, Krajowy numer identyfikacyjny 27625765300000, ul. ul. Św. Wawrzyńca  21, 43-180 
Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48323248800, e-mail rzp@orzesze.pl, faks +48323248826.
Adres strony internetowej (url): www.orzesze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze polegającej na oświetlaniu: ulic, placów,
skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych oraz zwiększenie ilości
punktów świetlnych wraz z wymianą istniejących opraw.”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRZP.271.9.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

USŁUGA OŚWIETLENIOWA 2020-2022 Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze
polegającej na oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść
dla pieszych oraz zwiększenie ilości punktów świetlnych wraz z wymianą istniejących opraw. Zakres
czynności podstawowych świadczenia usług oświetleniowych w szczególności obejmuje: 1. Oględziny
Urządzeń Oświetleniowych. 2. Wykonywanie wymaganych pomiarów Urządzeń Oświetleniowych. 3.
Wymiana niesprawnych i uszkodzonych źródeł światła. 4. Utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących
z wymiany i innych zdemontowanych elementów oświetlenia ulicznego. 5. Lokalizacja i naprawa uszkodzeń
linii kablowej i napowietrznej, wymiana uszkodzonych odcinków infrastruktury oświetleniowej. 6.
Utrzymywanie tabliczek zaciskowo – bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej
z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymiana uszkodzonych i
uzupełnienie brakujących zamknięć wnęk słupowych. 7. Utrzymanie sprawności technicznej opraw
oświetleniowych przez wymianę ich poszczególnych elementów (dławików, układów zapłonowych,
kondensatorów, itp.) 8. Wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach. 9.
Wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie
zabezpieczeń do poboru mocy. 10. Bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w dobrej
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sprawności technicznej poprzez ich konserwację i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych i
zabezpieczających. 11. Kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia oraz wymiana
uszkodzonych elementów urządzeń sterowania. 12. Odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów
informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo – zabezpieczeniowych. 13. Prowadzenie
dokumentacji technicznoruchowej z aktualizowaniem oznakowania informacyjnego, o którym mowa w
pkt.12. 14. Utrzymanie opraw w należytej czystości w tym mycie kloszy opraw ulicznych przy wymianie
źródeł światła. 15. Wycinka gałęzi będących w kolizji z oprawami oświetleniowymi. 16. Bieżące naprawy
szaf oświetlenia ulicznego. 17. Uzupełnienie obejm i innych elementów słupów. 18. Przywrócenie terenu do
stanu pierwotnego po wykonaniu robót eksploatacyjnych. Zakres prac dodatkowych świadczenia usług
oświetleniowych w szczególności obejmuje: 1. Zabudowa dodatkowych punktów świetlnych (oprawy LED)
w ilości 40 sztuk, w miejscach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę, w tym 20 szt. w terminie
do 30.06.2021 r. i 20 szt. w terminie do 30.06.2022 r. 2. Wymiana istniejących opraw sodowych na oprawy
LED w ilości 60 szt. , w tym 30 szt. w terminie do 30.06.2021 r. i 20 szt. w terminie do 30.06.2022 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV:  50232100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2020
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 799276.63
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWI ENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TAURON Nowe Technologie S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Plac Powstańców Śląskich 20
Kod pocztowy: 53-314
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 985000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 985000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 985000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 80%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGO CJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit.
a) i b)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotowe zamówienie jest udzielane zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 1 lit. a) i b) tj: właścicielem
urządzeń oświetlenia ulicznego jest Spółka Tauron (ok. 91,9% opraw), która nie wyraża zgody na
prowadzenie prac związanych z utrzymaniem ww. instalacji przez podmioty trzecie. Pozostałe oprawy
oświetlenia ulicznego (ok. 8,1%), będące własnością Miasta Orzesze, w części znajdują się na sieci nn.
będącej własnością ww. Spółki, w części stanowią przedłużenie istniejącego oświetlenia lub posiadają
wspólne zasilanie w energię elektryczną.
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