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RS.271.13.2020                                      Świebodzice, 10.12.2020 r. 

                                                                     

 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 

o której mowa w art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Gmina Świebodzice działając na podstawie przepisów art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zawiadamia o zamiarze zawarcia 

umowy dotyczącej świadczenia usług pn.: ”Świadczenie serwisu sieci urządzeń oświetlenia drogowego na 

terenie Gminy Świebodzice”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

zamówienia z wolnej ręki, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego: 

GMINA ŚWIEBODZICE  

ul. Rynek 1 

58-160 Świebodzice 

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego serwisu sieci i urządzeń 

oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świebodzice w zakresie: 

1) oględzin sieci oświetlenia drogowego, 

2) wymiany niesprawnych źródeł światła, 

3) utylizacji zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany, 

4) lokalizacji i naprawy uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, 

5) utrzymywania tabliczek zaciskowo – bezpiecznikowych słupów oświetleniowych  

w sprawności technicznej, 

6) utrzymania w sprawności technicznej opraw oświetleniowych, 

7) wymiany uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach, 

8) wymiany uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe  

oraz dostosowania zabezpieczeń do wymaganego poboru mocy, 

9) bieżącej kontroli i utrzymywania rozdzielnic oświetleniowych w sprawności technicznej, 

10) kontroli prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia, 

11) odnawiania i uzupełniania brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach  

i szafkach sterowniczo – zabezpieczeniowych, 

12) naprawy lub wymiany słupów, których stan techniczny stwarza zagrożenie oraz uszkodzonych 

w wyniku działania osób trzecich lub w wyniku zjawisk atmosferycznych. 
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Szacunkowa wartość zamówienia: 

Wartość zamówienia netto wynosi 669 775,61 zł co stanowi: 156 881,83 EURO. 

 

III. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia: 

TAURON Nowe Technologie S.A. 

Pl. Powstańców Śląskich 20  

53-314 Wrocław 

 

IV. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki: 

Podstawa prawna: art. 66 ust. 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp. 

             Uzasadnienie: 

TAURON Nowe Technologie S.A. jest właścicielem urządzeń oświetlenia drogowego i zgodnie z art. 

140 KC "W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, właściciel może, 

z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem 

swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych 

granicach może rozporządzać rzeczą.” Zgodnie z prawem spółka może jako jedyny podmiot 

prowadzić eksploatacje swojego majątku w ramach zawartych umów z zarządcą terenu. 

Potwierdzeniem tego jest Decyzja z dnia 14.07.2006r nr. RKT-46/2006 Delegatury Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów w Katowicach, której uzasadnienie wskazuje, iż ,,Żądanie, aby zakład 

udostępnił swoje mienie w celu prowadzenia w oparciu o nie działalności gospodarczej przez innego 

przedsiębiorcę , byłoby zbyt daleko idącą integracją Organu Antymonopolowego. Godziłoby to w 

prawo do nieskrępowanego, zarządzania i eksploatowania majątkiem trwałym samodzielnego 

przedsiębiorcy jako atrybut wolności gospodarczej. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, 

że Zakład jako właściciel urządzeń oświetlenia drogowego ma prawo odmówić innym 

przedsiębiorcom dostępu do swojej sieci, a tym samym nie wyrazić zgody aby gminy na podstawie 

przepisów o zamówieniach publicznych dokonywały wyborów podmiotów świadczących usługi 

polegające na utrzymaniu punktów świetlnych stanowiących własność Zakładu”. W związku z 

powyższym TAURON Nowe Technologie S.A. nie wyraził zgody na dostęp innych podmiotów 

gospodarczych do własnych urządzeń oświetlenia drogowego. Mając na uwadze powyższe, za 

uzasadnione należy uznać zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art.66 oraz art. 

67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

 

V. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 

Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi 1 lutego 2021 r., a zakończy się z dniem  

31 stycznia 2023 r. 
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VI. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze 

zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane 

albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane: 

Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust 

2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

 

  

Sporządziła: Karolina Strzyżewska                                              Z up. Burmistrza Miasta 

                 Sekretarz Miasta 

          Sabina Cebula 
Własnoręczny podpis znajduję się na oryginale dokumentu  

 
 


