
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta
Stawiszyn

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Stawiszyn

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855334

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Szosa Pleszewska 3

1.5.2.) Miejscowość: Stawiszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-820

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627528079

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stawiszyn.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://stawiszyn.pl/bip

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta
Stawiszyn

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1464621-568b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00301108/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-12-06 13:53

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006287/06/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta
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Stawiszyn

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

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: PFiZP 271.9.2021

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

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

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Do zadań jakie powinien realizować Wykonawca w ramach wykonywania usługi należą: 
1) zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń służących oświetleniu ulic, placów i
dróg 
znajdujących się obrębie administracyjnym gminy Stawiszyn poprzez zakup energii elektrycznej i
usługę dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej, 
2) wykonywanie prac i czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych zapewniających prawidłowe i
bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury oświetleniowej w szczególności: 
- wymiana źródła światła i inne niesprawne elementy opraw oświetleniowych, 
- wymiana opraw oświetleniowych nie nadających się do naprawy, 
- regulacja oraz wymiana uszkodzonych elementów aparatury zasilającej i sterowniczej, 
- naprawa lub wymiana uszkodzonych przewodów i kabli w liniach zasilających infrastrukturę
oświetleniową, 
- naprawa lub wymiana wyeksploatowanych konstrukcji nośnych opraw, 
- naprawa lub wymiana wyeksploatowanych szafek/złączy oświetleniowych, 
- zabezpieczenie lub wymiana pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/ złączy
oświetleniowych, 
- wykonywanie pomiarów okresowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- zabezpieczanie i odtwarzanie skutków zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń
losowych, 
- utylizacji odpadów powstałych wyniku tych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- pionowanie latarni ulicznych, . 
- zarządzenie sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej, 
- przyjmowanie zgłoszeń o awariach i prowadzenie ich rejestru, 
- realizację innych wskazanych przez Zamawiającego prac, w miarę posiadania techniczno-
prawno- organizacyjnej możliwości. 
3) usuwanie niezwłocznie awarii i uszkodzeń (w przypadku awarii w sterowaniu oświetleniem nie
później niż w ciągu 5 godzin, a innych zgłoszonych awarii nie później niż w ciągu 5 dni,
każdorazowo licząc od momentu zgłoszenia awarii).

3.10.) Główny kod CPV: 50232110-4 - Obsługa instalacji oświetlenia publicznego

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) 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

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00301108/01 z dnia 2021-12-06

2021-12-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - - Usługi



4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o
obiektywnym charakterze. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o . o. w Kaliszu jest właścicielem
instalacji oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn i jako
właściciel nie wyraża zgody na prowadzenie prac związanych z utrzymaniem instalacji
oświetlenia przez podmioty trzecie. W związku z powyższym Gmina i Miasto Stawiszyn jako
podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie oświetlenia ulicznego jest zmuszony do
zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w celu wyłonienia wykonawcy.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o.

5.1.2.) Ulica: Wrocławska 71a

5.1.3.) Miejscowość: Kalisz

5.1.4.) Kod pocztowy: 62-800

5.1.5.) Województwo: wielkopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00301108/01 z dnia 2021-12-06

2021-12-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - - Usługi


	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
	SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Stawiszyn
	1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855334
	1.5.) Adres zamawiającego:
	1.5.1.) Ulica: Szosa Pleszewska 3
	1.5.2.) Miejscowość: Stawiszyn
	1.5.3.) Kod pocztowy: 62-820
	1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
	1.5.7.) Numer telefonu: 627528079
	1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stawiszyn.pl
	1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://stawiszyn.pl/bip
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Nazwa zamówienia:
	2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1464621-568b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
	2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00301108/01
	2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.5.) Data ogłoszenia: 2021-12-06 13:53
	2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak
	2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006287/06/P
	2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

	SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	3.2.) Numer referencyjny: PFiZP 271.9.2021
	3.3.) Rodzaj zamówienia
	3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	3.10.) Główny kod CPV: 50232110-4 - Obsługa instalacji oświetlenia publicznego

	SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
	4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
	4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

	SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
	5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
	5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o.
	5.1.2.) Ulica: Wrocławska 71a
	5.1.3.) Miejscowość: Kalisz
	5.1.4.) Kod pocztowy: 62-800
	5.1.5.) Województwo: wielkopolskie
	5.1.6.) Kraj: Polska



