
owa: Kompleksowa us uga o wietlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg
znajduj cych si  na terenie miasta i gminy I owa.

Numer og oszenia: 289483 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us ugi

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówie  Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz d Miejski w I owej, ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14 00, faks

0-68 368 14 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Kompleksowa us uga o wietlenia miejsc publicznych, ulic, placów i

dróg znajduj cych si  na terenie miasta i gminy I owa..

II.2) Rodzaj zamówienia: Us ugi.

II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: 1. Sprzeda  energii elektrycznej, 2. wiadczeniem us ug dystrybucji energii

elektrycznej, 3. Popraw  efektywno ci i jako ci o wietlenia drogowego poprzez: a) Wymian  opraw o wietleniowych na

nowe energooszcz dne b) Monta  niezb dnych elementów sieci i urz dze  c) Rekonfiguracj  uk adu sieci o wietleniowej; 4.

Konserwacj  i eksploatacj  o wietlenia ulicznego.

II.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 50.23.21.00-1, 60.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej r ki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Pozna , kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa warto  zamówienia (bez VAT): 1353056,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ  I NAJWY SZ  CEN



Cena wybranej oferty: 1353056,84

Oferta z najni sz  cen : 1353056,84 / Oferta z najwy sz  cen : 1353056,84

Waluta: PLN.

ZA CZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og oszenia, zamówienia z wolnej r ki albo zapytania o

cen

1. Podstawa prawna

Post powanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej r ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie  publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Nale y poda  uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja ni , dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne

z przepisami.

Post powanie prowadzone b dzie w trybie z wolnej r ki na podstawie art. 67 ust.1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004

roku Prawo zamówie  publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). Przedmiotem zamówienia jest obs uga

urz dze  o wietlenia ulicznego stanowi cego w asno  ENEA S.A. Wzgl dy techniczno-organizacyjne wiadczenia

us ugi oraz wynikaj ce z Prawa Energetycznego wewn trzne przepisy w ciciela ENEA S.A. nie pozwalaj  na

udzielenie zamówienia innemu ni  ENEA S.A. wykonawcy. Uwarunkowania powy sze wyczerpuj  ustawowe przes anki

wyst pienia istotnych przyczyn technicznych i organizacyjnych o obiektywnym charakterze w wyniku których

podmiotowa us ug  mo na uzyska  tylko od jednego wykonawcy tj. w ciciela urz dze .


