Głogów: Świadczenie usługi serwisu oświetleniowego na terenie Gminy Głogów
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
Numer Ogłoszenia – 310150-2016
Termin ogłoszenia: 19.09.2016 r.
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nazwa projektu lub programu:
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Głogów, krajowy numer identyfikacyjny 3906473110,
ul. ul. Słodowa , 67-200 Głogów, państwo , woj. dolnośląskie, tel. 076 836 55 55,
faks 076 836 55 67, e-mail Adres strony internetowej (URL): www.gminaglogow.pl
Adres profilu nabywcy: www.gminaglogw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi serwisu
oświetleniowego na terenie Gminy Głogów
Numer referencyjny ZP.271.6.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Prowadzeniu obsługi urządzeń
oświetleniowych (zestawienie ilościowe - zał 2) w sposób zapewniający sprawność
techniczną zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz podniesienie standardu poprzez wykonanie prac
zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 3. 2.Całodobowej ciągłej
obsłudze za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych oraz zespołów Pogotowia
Energetycznego umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym
działaniu infrastruktury oświetleniowej przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dobę.
3.Bezzwłocznym podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach wyjątkowych, takich
jak: a.)kolizja drogowa w wyniku której uszkodzeniu uległa infrastruktura oświetleniowa,
b.)stan infrastruktury oświetleniowej stwarzający zagrożenie dla otoczenia, c.)niesprawność
fragmentów infrastruktury oświetleniowej stanowiących obszar zasilania stacji
transformatorowej SN/nN. 4.Usuwaniu zgłoszonych usterek i niesprawności pojedynczych
punktów świetlnych w czasie do 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego.
Czas na wykonanie naprawy liczony będzie w sposób następujący: a)48 godzin w dni
powszednie tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, b)48 godzin liczonych od
początku pierwszego dnia powszedniego po dniu ustawowo wolnym od pracy w przypadkach,
gdy zgłoszenie nastąpiło w dniu poprzedzającym dzień wolny. 5.Usuwaniu na własny koszt,
usterek infrastruktury oświetleniowej powstałych wskutek kolizji drogowych oraz działań
żywiołów. 6.Zawiadomienia Zamawiającego o awariach infrastruktury oświetleniowej,
których usunięcie w terminach określonych w § 2 ust. 4 jest niemożliwe z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy. 7.Przekazywania Zamawiającemu w formie pisemnej raz na
kwartał zestawienia usunięcia usterek i niesprawności pojedynczych punktów świetlnych
podaniem miejsca oraz daty ich zgłoszenia i usunięcia.
II.5) Główny kod CPV): 50232000-0,
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 1 lit.b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotowe zamówienie może być świadczone wyłączenie przez jednego Wykonawcę z

przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.
Zakres postępowania obejmuje sieci oświetleniowe, których właścicielem jest Tauron
Dystrybucja S.A. oraz około 45 szt. punktów oświetleniowych, których właścicielem jest
Gmina Głogów przyłączona i zasilana poprzez przyłącza będące własnością Tauron
Dystrybucja S.A. Wykonawca Tauron Dystrybucja S.A. nie wyraża zgody na dostęp do
swojej infrastruktury elektroenergetycznej.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31 - 358, Kraków, kraj/woj. Polska

