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- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

I. II. IV. V. VI.
Polska-Myszków: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
2017/S 047-086606
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Myszków
ZP.271.45.2016.AI
ul. Kościuszki 26
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa, ul. Kościuszki 26, 42-300
Myszków
Tel.: +48 343132682-153
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Faks: +48 343441891/ +48 343135029
Kod NUTS: PL224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/
I.2) Wspólne zamówienie
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:
Świadczenie usług serwisowych i naprawczych, w tym usuwanie awarii 661
instalacji solarnych. Numer referencyjny.
II.1.2) Główny kod CPV
50700000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych i naprawczych
661 instalacji solarnych
zamontowanych w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez
wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa”, w tym:
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a) 81 instalacji solarnych
o elementach wchodzących w skład zestawu nr 1, b) 506 instalacji solarnych o
elementach wchodzących w
skład zestawu nr 2, c) 70 instalacji solarnych o elementach wchodzących w skład
zestawu nr 3, d) 4 instalacji
solarnych o elementach wchodzących w skład zestawu nr 4. 2. Przedmiot
zamówienia został szczegółowo
opisany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiach
Zamawiającego dotyczących
wykonywania (świadczenia) usług serwisowych instalacji solarnych”, stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 603 922.00 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Myszków.
II.2.4) Opis zamówienia:
Usługi serwisowe, o których mowa powyżej, obejmują: 1) konserwację instalacji
solarnych – wszystkie materiały
związane z konserwacją instalacji solarnych dostarcza Wykonawca;
2) naprawy instalacji solarnych, podczas których nie następuje wymiana części
lub elementów wchodzących w
skład tych instalacji, w tym urządzeń – wszystkie materiały związane z tymi
naprawami dostarcza Wykonawca;
3) naprawy instalacji solarnych, podczas których następuje wymiana
niesprawnych części lub elementów
wchodzących w skład tych instalacji, w tym urządzeń – na fabrycznie nowe
(demontaż istniejących, dostawa
fabrycznie nowych, montaż fabrycznie nowych) – wszystkie materiały, części lub
elementy związane z tymi
naprawami dostarcza Wykonawca;
4) naprawy instalacji solarnych polegające na wymianie zbiornika c.w.u., który nie
utracił gwarancji producenta
zbiornika, dostarczanego przez Zamawiającego transportem Wykonawcy –
dostarczeniu przez Wykonawcę
podlegają tylko materiały służące do wykonania prac związanyc.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas zabezpieczenia instalacji solarnej i miejsca
awarii przed usunięciem w trybie awaryjnym niesprawności instalacji solarnej /
Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas zabezpieczenia instalacji solarnej i miejsca
awarii przed usunięciem w trybie awaryjnym wad przedmiotu umowy w okresie
gwarancji lub rękojmi / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 184-329950
IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w
postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP.271.45.2016.AI
Nazwa:
Świadczenie usług serwisowych i naprawczych, w tym usuwanie awarii 661
instalacji solarnych
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy:
07/03/2017
V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
FITTERS Sp. z o.o.
ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok. 16
Warszawa
02-495
Polska
Tel.: +48 513222248
E-mail: biuro@fittrers.pl
Kod NUTS: PL12
Adres internetowy:http://www.fitters.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 749 826.25 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 603 922.00 PLN
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V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587701
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587701
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/03/2017

2017-03-08 09:53

