
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia wraz z modernizacją punktów świetlnych na terenie Gminy Obrowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OBROWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Lipowa 27

1.5.2.) Miejscowość: Obrowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-126

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 566786022 wew.163

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@obrowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: obrowo.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia wraz z modernizacją punktów świetlnych na terenie Gminy Obrowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f74453ba-d831-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00176969/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25 14:28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028047/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia wraz z modernizacją punktów świetlnych na terenie Gminy Obrowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00171111/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
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3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na
podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki ze względu na limit znaków zostało wskazane w
Informacjach Dodatkowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIiFZ.271.7.2022.KRDG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia wraz z modernizacją punktów świetlnych na
terenie Gminy Obrowo”, w szczególności zakres zadania obejmuje:
a) wykonywanie Usługi Kompleksowej przy wykorzystaniu posiadanej Infrastruktury oraz Majątku Zamawiającego;
b) utrzymanie posiadanej Infrastruktury wykorzystywanej do wykonywania Usługi Kompleksowej w dobrym stanie
technicznym, umożliwiającym świadczenie Usługi Kompleksowej o należytej jakości na zasadach ciągłych, w tym
przeprowadzania napraw, remontów lub wymiany awaryjnej poszczególnych urządzeń wchodzących w skład tej
Infrastruktury, w zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wedle najlepszej profesjonalnej wiedzy
Wykonawcy i ustalonych zwyczajów, jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Infrastruktury;
c) utrzymanie Majątku Zamawiającego wykorzystywanego do wykonywania Usługi Kompleksowej w dobrym stanie
technicznym, umożliwiającym świadczenie Usługi Kompleksowej o należytej jakości na zasadach ciągłych, w tym
przeprowadzania napraw, wymiany awaryjnej poszczególnych urządzeń wchodzących w skład tej Infrastruktury, w zakresie,
w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wedle najlepszej profesjonalnej wiedzy Wykonawcy i ustalonych
zwyczajów, jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Majątku Zamawiającego;
d) bieżącego monitorowania sprawności Infrastruktury;
e) zapewnienie oświetlenia w obszarze funkcjonowania Infrastruktury i Majątku Zamawiającego zgodnie z Załącznikami nr 2,
w porze od zmierzchu do godz. 24.00 oraz od godz. 4.00 do świtu, z możliwością redukcji strumienia świetlnego w
godzinach obniżonego ruchu na drogach;
f) wykonania Usługi Modernizacji, w postaci wymiany 943 opraw oświetleniowych Wykonawcy, na oprawy LED, wraz z
osprzętem (tj. przewody, zabezpieczenia, zaciski). Oprawy oświetleniowe po wykonaniu modernizacji zostaną własnością
Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Szczegółowy zakres modernizacji znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
g) wykonania Usługi Modernizacji, w postaci wymiany 283 opraw oświetleniowych Zamawiającego, na oprawy LED, wraz z
osprzętem (tj. przewody, zabezpieczenia, zaciski). Oprawy oświetleniowe po wykonaniu modernizacji zostaną własnością
Zamawiającego. Szczegółowy zakres modernizacji znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający błędnie oszacował wartość zamówienia, co spowodowało wybór niewłaściwego trybu udzielenia zamówienia
publicznego (Zamawiający zastosował przepisy w zakresie postępowań poniżej progów unijnych, a winien zastosować
przepisy powyżej progów unijnych). Stosując art. 255 pkt 6 Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż postępowanie
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Podstawę prawna - art. 305 pkt 1 zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1.
Stan faktyczny: Obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych
terenów publicznych na terenie Gminy Obrowo urządzeniami oświetleniowymi wg ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08
marca 1990 r. oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Aby zrealizować usługi w zakresie oświetlenia
ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych urządzeniami oświetleniowymi znajdującymi się w obrębie granic Gminy
Obrowo, gmina musi posiadać zgodę właściciela urządzeń oświetleniowych tj. Energa Oświetlenia Sp. z o.o. ul.
Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, na świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, przez innego wykonawcę niż
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.Właściciel pismem z dnia 12.05.2022 r. nie wyraził zgody na prowadzenie konserwacji
oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Obrowo i będącego na majątku Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
przez inne podmioty niż Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Powyższe pismo dot. niewyrażenia zgody na dopuszczenie
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podmiotów zewnętrznych do prowadzenia konserwacji urządzeń i elementów oświetlenia ulicznego stanowiących własność
Spółki oraz zabudowy urządzeń i elementów oświetlenia ulicznego na sieciach energetycznych na terenie Gminy Obrowo,
wynika, że: prowadzenie prac eksploatacyjnych i ruchowych w infrastrukturze energetycznej obejmującej linie
energetyczne,i
stacje transformatorowe, urządzenia automatyki, urządzenia oświetlenia ulicznego, zabezpieczone jest działalnością
wymagającą ścisłej koordynacji i zapewnienia bezpieczeństwa i jakości dostaw energii elektrycznej dla odbiorców
przewidzianych przepisami prawa. Specyfika i funkcjonalne powiązania sieci energetycznych nie pozwalają na prowadzenie
na nich prac eksploatacyjnych i ruchowych przez podmioty zewnętrzne. Ponieważ sieci abonenckie są integralnie
powiązane z sieciami oświetlenia ulicznego usuwanie awarii, wyłączenia, zabiegi eksploatacyjne urządzeń i elementów
oświetlenia ulicznego mają bezpośredni wpływ na dostawy energii elektrycznej w sieciach abonenckich za które odpowiada
dostawca. Ponadto Energa Oświetlenie Sp. z o.o. jako właściciel i najemca infrastruktury nie może nie mieć wpływu na
dokonywanie specjalistycznych i odpowiedzialnych prac na jej majątku. Każdy właściciel - zgodnie z treścią art. 140
Kodeksu cywilnego - może korzystać ze swojej rzeczy z wyłączeniem innych osób. Gmina nie może, zatem narzucić
właścicielowi infrastruktury wykonawcy, którego sama wybierze, gdyż oznaczałoby to naruszenie art. 140 Kodeksu
cywilnego i rodziło po stronie Spółki roszczenie określone w art. 222 Kodeksu cywilnego. Ponadto Energa Oświetlenie Sp. z
o.o. jako właściciel infrastruktury oświetleniowej pismem z dnia 12.05.2022 r. nie wyraził zgody na zakup i dostawę energii
elektrycznej do urządzeń oświetleniowych należących do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie gminy Obrowo. Zgodnie z
treścią prawa własności określoną w art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, gmina nie będąca
właścicielem infrastruktury oświetleniowej, nie może bez zgody właściciela urządzeń organizować przetargów na dostawę
energii elektrycznej do celów oświetleniowych oraz na konserwację tej infrastruktury energetycznej.Ukazany stan faktyczny i
prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a), tj. przyczyny techniczne o obiektywnym
charakterze oraz lit. b), tj. przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, a nie
istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego
zawężenia parametrów zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Z uwagi na
brak możliwości wyboru podmiotu, który mógłby zrealizować przedmiot zamówienia, jedynym wykonawcą w tej sytuacji
może być Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
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