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RIOŚ.Z.271.23.2012 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA: 

„Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych 

na terenie Gminy Opinogóra Górna” 

 

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  

Miejsce publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 9735-2013 z dnia 17.01.2013 r. 

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego 

 strona internetowa Zamawiającego – www.ugopinogora.bip.org.pl 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie.  

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra 

Górna, woj. mazowieckie, tel. 23 6717024, 6717085, faks 23 6736110. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi oświetlenia 

ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Opinogóra Górna. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów 

publicznych na terenie Gminy Opinogóra Górna urządzeniami oświetleniowymi, polegającym  

na zapewnieniu świecenia 352 punktów świetlnych stanowiących własność ENERGA Oświetlenie 

Sp. z o.o. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot, kraj/woj. 

pomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 136013,00 PLN. 

http://www.pansa.pl/
http://www.pansa.pl/
http://www.pansa.pl/


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  

I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 162159,36 

 Oferta z najniższą ceną: 162159,36 / Oferta z najwyższą ceną: 162159,36 

 Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia 

z wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, 

dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych 

obiektów publicznych na terenie Gminy Opinogóra Górna urządzeniami 

oświetleniowymi, polegającym na zapewnieniu świecenia 352 punktów świetlnych. 

Punkty świetlne stanowią własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Specyfika  

i funkcjonalne powiązania sieci energetycznych nie pozwalają na prowadzenie 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. Z przyczyn technicznych i związanych z ochroną praw wyłącznych 

wynikających z odrębnych przepisów podmiotem upoważnionym do świadczenia usługi 

oświetlenia i konserwacji jest ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. W związku z powyższym 

zasadne jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit 

a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

Kierownik Zamawiającego 

mgr Stanisław Wieteska 

1. Tablica ogłoszeń/BIP 


