PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

Zielona Góra, 10 października 2018 r.
DO-ZP.271.94.7.2018
RISS 4168930
OGŁOSZENIE O DOBROWOLNEJ PRZEJRZYSTOŚCI EX ANTE
OBJĘTE PRZEPISAMI DYREKTYWY 2014/24/UE
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
województwo lubuskie,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl, www.zielona-gora.pl
Kod NUTS: PL 432
NIP: 973-100-74-58
REGON: 970770178
godziny pracy Zamawiającego:
30
00
w poniedziałek od 7 do 16
30
30
od wtorku do czwartku od 7 do 15
30
00
w piątek od 7 do 15

2.

Rodzaj instytucji Zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej. Ogólne usługi publiczne.

3.

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie.

4.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 221.000
euro pn. Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego
zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra w okresie 01.12. 2018 r. – 30.11. 2021 r.

5.
5.1.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego
zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z:
Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.).
Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
Lokalnego Operatora Sieci Elektroenergetycznej,
Instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej Lokalnego Operatora Sieci
Elektroenergetycznej oraz z zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego,
Instrukcją eksploatacji linii i urządzeń oświetlenia drogowego w ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
Eksploatacją zostają objęte urządzenia oświetlenia drogowego pozostające we władaniu Enea
Oświetlenie Sp. z o.o. w obszarze administrowanym przez Miasto Zielona Góra.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia, wraz załącznikami do niego zawartymi (załącznik
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 oraz nr 5 do OPZ) .
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
50.23.21.00-1 – Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego (główny kod).
Rodzaj zamówienia: usługa.

a)
b)
c)
d)
5.2.
5.3.

5.4.
a)
5.5.

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

DO-ZP.271.94.7.2018
6.

Podział zamówienia na części: nie; zamówienie udzielane jest jako część zamówienia.

7.

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie dotyczy

8.
Procedura:
8.1. Rodzaj procedury:
Negocjacyjna bez uprzedniej publikacji.
8.2. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji w Dz.U.U.E
zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE.
Wyboru trybu zamówienia publicznego dokonano na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z
dnia 29.01.2004r. Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w
trybie zamówienia z wolnej ręki z uwagi na to, że przedmiot zamówienia dotyczy majątku ENEA
Oświetlenie Sp. z o. o. (dawniej ENEOS Sp. z o. o.) i zachodzą przesłanki do zastosowania art.
67 ust.1 pkt 1 lit. b Ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz pisma UZP/DP/026/120/15/SE.
Zgodnie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 755 z późn. zm.) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną należy między innymi finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:
ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich, a także części dróg
krajowych. W myśl art. 3 pkt 22 ww. ustawy – finansowanie oświetlenia oznacza finansowanie
kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i
utrzymania. Zatem obowiązek finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych
spoczywa na gminie zarówno w sytuacji, gdy właścicielem infrastruktury technicznej służącej
oświetleniu jest gmina, jak też w przypadku gdy właścicielem takiej infrastruktury jest podmiot
trzeci np. przedsiębiorstwo energetyczne. Przedmiot zamówienia dotyczy majątku Enea
Oświetlenie Sp. z o.o. oraz infrastruktury, której właścicielem jest Miasto Zielona Góra
niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania oświetlenia, którego właścicielem jest Enea
Oświetlenie Sp. z o.o.. Ponieważ Miastu nie przysługuje żaden tytuł prawny do instalacji
oświetleniowej, której właścicielem jest Enea Oświetlenie Sp. z o.o., to gmina nie może
dokonywać czynności prawnych w stosunku do przedmiotu, co do którego nie przysługują jej
żadne prawa, czy to prawa rzeczowe, czy też prawa obligatoryjne. Prawo do wyłącznego
korzystania i rozporządzania przedmiotem własności przysługuje właścicielowi i tylko właściciel
może upoważnić inną osobę do korzystania z przedmiotu jej prawa. W piśmie Urzędu
Zamówień Publicznych – Departament Prawny z dnia 12.02.2015 r. UZP/DP/026/120/15/SE
stwierdza się, iż w przypadku gdy gmina nie będąc właścicielem instalacji oświetleniowej
służącej oświetleniu ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy, nie uzyska od właściciela
tej instalacji prawa do dysponowania nią lub szczególnego upoważnienia do dokonania wyboru
podmiotu świadczącego usługi konserwacji, wówczas zamówienie to może być udzielone
właścicielowi instalacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy Prawo zamówień publicznych. W myśl tego przepisu zamawiający może udzielić
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone
tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych,
wynikających z odrębnych przepisów.
8.3. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania: nie dotyczy.
9.

a)
b)
c)
d)

Udzielenie zamówienia:
Nazwa i adres Wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu
zamówienia:
firma:
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
kod, miejscowość:
71-080 Szczecin
ulica, nr domu, nr pokoju:
ul. Ku Słońcu 34
kraj:
Polska

10. Informacje uzupełniające:
10.1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, PL- 02-676 Warszawa,
tel. +48 224587840, faks +48 224587800, E- mail: odwolania@uzp.gov.pl,
adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl.
10.2. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, PL- 02-676 Warszawa,
tel.+48 224587840, faks +48 224587800, E- mail: odwolania@uzp.gov.pl,
Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
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adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl.
11.

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante zostało przekazane Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej w dniu 10 października 2018 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta

……………………………..
imię, nazwisko
i podpis osoby uprawnionej
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