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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558009-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Pabianice: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
2019/S 227-558009
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza
Mackiewicza
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 16
Miejscowość: Pabianice
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 95-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Fila-Wyleżych – Urząd Miejski w Pabianicach
E-mail: efila@um.pabianice.pl
Tel.: +48 422254600
Faks: +48 422254669
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.um.pabianice.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta Pabianice
Numer referencyjny: ZPK.271.19.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
50232100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia
drogowego, będących w posiadaniu Wykonawcy, oraz stanowiących własność Zamawiającego nierozerwalnie
połączonych z majątkiem Wykonawcy, w celu utrzymania ich w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi
przepisami.
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II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 295 020.88 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Pabianice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia
drogowego, będących w posiadaniu Wykonawcy, oraz stanowiących własność Zamawiającego nierozerwalnie
połączonych z majątkiem Wykonawcy, w celu utrzymania ich w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi
przepisami. Szczegółowe określenie obszaru i ilości opraw oświetleniowych zawiera załącznik nr 1a do
zaproszenia do negocjacji.
2. Wykonawca prowadzić będzie eksploatację urządzeń oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
poprzez:
1) planowe czynności eksploatacyjne, a w szczególności:
a) przeglądy techniczne urządzeń, aparatury pomiarowej i sterowniczej,
b) oględziny tras linii napowietrznych i kablowych,
c) przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni,
d) malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, szafek i tablic rozdzielczych,
e) wymianę opraw o złym stanie technicznym, w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
f) pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami,
g) kontrolę stanu oświetlenia w porze świecenia,
2) awaryjne czynności, a w szczególności:
a) wymianę uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania,
b) naprawę bądź wymianę uszkodzonych kabli zasilających oświetlenie,
c) naprawę zerwanych przewodów zasilających oświetlenie
d) wymianę źródeł światła, opraw, oprawek, dławików i kondensatorów,
e) wymianę uszkodzonych i połamanych słupów oświetlenia wydzielonego stanowiących własność Wykonawcy,
f) wymianę wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych drzwiczek wnękowych latarni,
g) likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia drogowego,
3) okresowe kontrole stanu oświetlenia przeprowadzane wspólnie przez Strony w terminach wzajemnie
uzgodnionych.
4) prace nie wymienione w punkcie 2) jak w szczególności:
a) wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych (w przypadku oświetlenia wydzielonego stanowiącego
własność Zamawiającego),
b) wymiana niestandardowych elementów oświetlenia stanowiących własność Zamawiającego (projektory,
oprawy LED, oprawy specjalne itp.),

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z
następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:
Działając na podstawie art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29.1.2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Miasto Pabianice
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, zaprosił do negocjacji Wykonawcę PGE Dystrybucja SA z
siedzibą w Lublinie Oddział w Łodzi, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, POLSKA, w postępowaniu prowadzonym w
trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację usługi pn. „Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych
na terenie Miasta Pabianice” - numer referencyjny – ZPK.271.19.2019.
Usługa może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę – wskazanego wyżej – z przyczyn technicznych
o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych
przepisów. Przedmiotem zamówienia jest bowiem realizacja czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych
urządzeń oświetlenia drogowego, będących w posiadaniu Wykonawcy, oraz stanowiących własność
Zamawiającego nierozerwalnie połączonych z majątkiem Wykonawcy, w celu utrzymania ich w stanie
technicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca nie wyraził zgody na świadczenie usługi utrzymania urządzeń oświetlenia ulic, parków i dróg,
będących własnością PGE Dystrybucja S.A. oraz urządzeń powiązanych z instalacjami oświetleniowymi PGE
przez inne podmioty gospodarcze. Wykonawca wskazał powody – względy bezpieczeństwa oraz warunki
techniczne eksploatacji i budowy infrastruktury energetycznej PGE Dystrybucja S.A.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Nazwa:
Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta Pabianice
V.2)

Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20/11/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
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Oficjalna nazwa: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie – Oddział Łódź
Adres pocztowy: ul. Tuwima 58
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 90-021
Państwo: Polska
E-mail: piotr.rosowski@pgedystrybucja.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 2 295 020.88 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 295 020.88 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w
niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
W celu związanym z postępowaniem pn. „Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych na terenie
Miasta Pabianice” - numer referencyjny – ZPK.271.19.2019 prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych ((t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników,
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
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— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
Udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych,
prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania
skierowanego do Zamawiającego.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.
24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej,
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.
Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587700
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/11/2019
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