
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Świadczenie usług eksploatacji oświetlenia drogowego w okresie od 01.06.2022r. do 31.12.2022r.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240909351

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Elizy Orzeszkowej 12

1.5.2.) Miejscowość: Czeladź

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-253

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zamowienie@mzgk.czeladz.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.czeladz.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Świadczenie usług eksploatacji oświetlenia drogowego w okresie od 01.06.2022r. do 31.12.2022r.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9071b8f9-cf83-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00151716/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-05-10 14:01

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030569/08/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Świadczenie usług eksploatacji oświetlenia drogowego w okresie od 01.06.2022 do 31.12.2022r.

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: 11/U/MZGK/22

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

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

3.5.) Wartość zamówienia: 110039,57  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług oświetlenia ulicznego na terenie miasta Czeladź w okresie od 01.06.2022r.
do 31.12.2022r. Wykonawca realizujący zadanie polegające na świadczeniu usług oświetlenia ulicznego na terenie miasta
Czeladź odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych i ponosi
wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, w tym także konsekwencje prawne w przypadkach,
kiedy niewłaściwe świadczenie usług stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub spowoduje zaistnienie wypadku.
Nie dotyczy to zdarzeń losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.

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

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

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
W myśl art. 214 ust.1 pkt.1 lit a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki,
jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.
Zamawiający dnia 06.12.2021r. zwrócił się do TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu z wnioskiem o
wyrażenie zgody na świadczenie usług eksploatacji i konserwacji oświetlenia
ulicznego znajdującego się na terenie Gminy Czeladź a będącego majątkiem TAURON Nowe Technologie S.A. przez inny
podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wykonawca dnia 06.12.2021r. w odpowiedzi na wniosek Zamawiającego nie wyraził zgody na eksploatację i konserwację
sieci oświetlenia ulicznego będącej jego własnością przez inne podmioty. Mając na względzie w/w okoliczności
Zamawiający udzieli zamówienia po negocjacjach z właścicielem sieci oświetlenia ulicznego

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):
TAURON Nowe Technologie S.A.

5.1.2.) Ulica: Pl. Powstańców Śląskich 20

5.1.3.) Miejscowość: Wrocław

5.1.4.) Kod pocztowy: 53-314

5.1.5.) Województwo: dolnośląskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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