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Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu: Świadczenie usług oświetleniowych w 

zakresie podstawowym na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

 

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:  
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu, Krajowy numer identyfikacyjny 366074845, 

ul. Plac Wolności  42, 42-440   Ogrodzieniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 67 32 081, 

e-mail zgk@ogrodzieniec.pl, faks 32 67 09 721.  

Adres strony internetowej (url):  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym na terenie Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec  

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:  
Zakres czynności, będących przedmiotem umowy, na terenie Klienta Gminy Ogrodzieniec 

Okresowe oględziny/przeglądy infrastruktury oświetlenia ulicznego. Wymiana niesprawnych 

źródeł światła. Utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany. Lokalizacja i 

naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, wymiana uszkodzonych odcinków sieci. 

Objazdy kontrolne oświetlenia -> zgodnie z ustaleniami stron --> środek transportu zapewnia 

TAURON Dystrybucja S.A. Utrzymanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych 

przez wymianę ich poszczególnych elementów (dławików, układów zapłonowych, 

kondensatorów, itp.) Likwidacja oraz zabezpieczenie słupa lub urządzeń ośw. w wyniku 

kolizji. Regulacja wszystkich zegarków astronomicznych (majątek Tauron ) --> raz w roku. 

Odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i 

szafkach sterowniczo – zabezpieczeniowych. Zabezpieczenie/wymiana urządzeń 

zagrażających bezpieczeństwo osobom postronnym. Wymiana uszkodzonych opraw 

drzwiczek, uzupełnienie obejm i innych elementów słupów. Przywrócenie terenu ( 



chodników, jezdni, zieleni ) do stanu pierwotnego po usunięciu awarii. Przyjmowanie 

zgłoszeń o usterkach na telefon dyżurny 24 godz./dobę Informowanie Zamawiającego o 

koniecznych wycinkach gałęzi będących w kolizji z oprawami oświetlenia drogowego.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 50232110-4 

 

Dodatkowe kody 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: 01/02/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 185673.60  

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 ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: TAURON Dystrybucja S.A.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Podgórska 25A  

Kod pocztowy: 31-035  

Miejscowość: Kraków  

Kraj/woj.: Polska  

 

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 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  



Cena wybranej oferty/wartość umowy 185673.60  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 185673.60  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0  

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  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 

ust.1pkt1 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.  

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 Prawo zamówień publicznych. 2. Prawne i 

faktyczne uzasadnienie wyboru trybu. Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 

stanowi, że zamawiający może udzielić zmówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej 

jedna z następujących okoliczności: 1) usługi mogą być świadczone tylko przez jednego 

wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, 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. Operator systemu przesyłowego oraz operator 

systemu połączonego, mając na względzie racjonalne wykorzystanie posiadanych środków 

trwałych, jeśli warunki techniczne i wymagania bezpieczeństwa na to pozwalają, mogą je 

udostępnić innym podmiotom, na zasadach równego traktowania, na cele inne niż określone 

w ust 1 pkt 2 (tj. przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej), niezwiązane z produkcją, 

wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obrotem energią 

elektryczną. TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A; 31-035 Kraków oddział w 

Będzinie , podtrzymuje swoje stanowisko w którym nie wyraża zgody na eksploatację i 

konserwację sieci oświetlenia ulicznego będącej ich własnością przez inne podmioty. 

Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art 67 

ust 1 pkt 1 lit a (przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze) i lit. b (przyczyny 

związane z ochroną praw wyłącznych) prawa zamówień publicznych dla udzielenia 

przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego 

gminy.  
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