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Ogłoszenie nr 510021529-N-2020 z dnia 05-02-2020 r.
Gmina Mszana: Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Mszana
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: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mszana, Krajowy numer identyfikacyjny 27625868700000, ul. ul. 1 Maja 81, 44-325
Mszana, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4759740, 4759755, e-mail
urzad@mszana.ug.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.mszana.ug.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszana
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PI.271.12.2019
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:
I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu i
konserwacji oświetlenia ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i
przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Mszana. II. Przedmiot zamówienia
obejmuje w szczególności: 1. bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego w ilości 1082 punkty
(w tym 163 szt. własność Gmina Mszana, 919 szt. własność Tauron), 2. utrzymanie świecenia
punktów świetlnych, z tym, że łączna ilość świecących punktów świetlnych w danej chwili,
winna wynosić nie mniej niż 95%, 3. wymianę uszkodzonych źródeł światła, opraw, elementów
zabezpieczeń, wszystkich innych elementów osprzętu oświetlenia sieci napowietrznej i
kablowej, 4. wymianę uszkodzonych drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie
obejm i innych elementów słupów oświetleniowych, 5. bieżące naprawy szaf oświetlenia
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ulicznego, 6. malowanie konstrukcji wsporczych wraz z wnękami i wysięgnikami oraz
malowanie konstrukcji wolnostojących szaf oświetlenia ulicznego, 7. lokalizację uszkodzeń
kabli, naprawę uszkodzonych kabli i napowietrznych przewodów oświetleniowych, 8.
wykonywanie nastawień urządzeń sterujących oświetleniem wg ustaleń z Zamawiającym, 9.
mycie kloszy opraw ulicznych przy wymianie źródeł światła i w razie stwierdzenia konieczności
ich mycia, 10. wycinkę gałęzi będących w kolizji z oprawami oświetlenia ulicznego, 11.
usuwanie uszkodzeń i awarii urządzeń oświetlenia ulicznego, 12. utylizację wyeksploatowanych
źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego, 13. kontrole
inspekcyjne wykonywane wg ustaleń roboczych.
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: 15/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 59973.46
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
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 ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl. Powstańców Śląskich 20
Kod pocztowy: 53-314
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 100202.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 100202.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 100202.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a
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.
Zgodnie z treścią prawa własności, określoną w art. 140 kodeksu cywilnego, Gmina nie
będąca właścicielem infrastruktury oświetleniowej, nie może bez zgody właściciela urządzeń
konserwować i eksploatować infrastruktury oświetleniowej. Właściciel - TAURON
Dystrybucja Serwis S. A. w piśmie nr TDS/NMG/2019-08-29/0000001 nie wyraził zgody na
świadczenie usługi oświetleniowej przez podmioty trzecie. Tym samym w przedmiotowej
sprawie z przyczyn technicznych wystąpiła obiektywna niemożność udzielenia zamówienia
na świadczenie usługi oświetlenia ulicznego innemu podmiotowi. Ponadto, nie istnieje żadne
rozsądne rozwiązanie alternatywne, które umożliwiałoby pominięcie podczas eksploatacji
zgody właściciela sieci, a budowa nowej infrastruktury oświetlenia ulicznego z uwagi na
wysokie nakłady inwestycyjne jest ekonomicznie nieuzasadniona. Na terenie Gminy Mszana
w sieci oświetleniowej wyodrębnić można część sieci będącą własnością TAURON
Dystrybucja Serwis S.A. oraz część sieci będącą własnością Gminy Mszana. Źródła światła,
jak i urządzenia sterownicze stanowiące majątek TAURON Dystrybucja S.A. nie są instalacją
wyodrębnioną w zakresie dostępności do układów sterowania, część szaf sterowniczych
usytuowana jest w rozdzielniach niskiego napięcia stacji transformatorowych. Sytuacja ta
powoduje konieczność dokonywania przez właściciela stosownych dopuszczeń do pracy,
polegających na wyłączeniu napięcia, przygotowanie miejsca pracy wraz z ponownym
załączeniem urządzeń do sieci, celem jej bezpiecznego wykonywania. TAURON Dystrybucja
Serwis S.A. nie wyraził zgody na świadczenie usługi oświetleniowej na sieciach będących ich
własnością przez podmiot zewnętrzny wybrany przez Gminę Mszana w trybie przetargowym
zgodnie z Pzp. Brak zgody oznacza konieczność zawarcia umowy z właścicielem majątku,
ponieważ nie ma podstaw prawnych do ograniczenia prawa własności przedsiębiorstwa
energetycznego. W związku z powyższym zaistniała konieczność zawarcia umowy z firmą
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usługi
oświetleniowej na sieciach będących własnością TAURON Dystrybucja Serwis S.A. na
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terenie Gminy Mszana jako jedynym możliwym Wykonawcą usługi. Wykazany stan
faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanki określonej w art.67 ust.1 pkt 1 lit. a Pzp
dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji
zadania własnego gminy.
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