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Dostawy - 296907-2017
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otwarta

S144

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura

I. II. IV. V. VI.
Polska-Myszków: Lampy i oprawy oświetleniowe
2017/S 144-296907
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Myszków
ul. Kościuszki 26
Myszków
42-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków
– Joanna Gajecka
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:
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków.
Numer referencyjny: ZP.271.11.2017.JG
II.1.2) Główny kod CPV
31520000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja
oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków” jest wykonanie dostawy opraw wraz z
osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi, polegającej na zainstalowaniu opraw
oświetlenia ulicznego i ozdobnego (parkowego) ze źródłami LED na wybranym
obszarze Gminy Myszków.
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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: 2 093 732.14 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45316110
45311200
45311100
71355200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Myszków.
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja
oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków” jest wykonanie dostawy opraw wraz
z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi, polegającej na zainstalowaniu opraw
oświetlenia ulicznego i ozdobnego (parkowego) ze źródłami LED na wybranym
obszarze Gminy Myszków, poprzez:
— demontaż 1507 szt. opraw,
— dostawę opraw oświetleniowych ulicznych, w ilości 1510 sztuk,
— dostawę opraw oświetleniowych ozdobnych (parkowych), zgodnych ze złożoną
ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 96 sztuk,
— instalację opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach na nowe
oprawy – zgodnie z projektem „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie
Myszków” (tabele) i schematy jedno kreskowe, w ilości 1392 szt.,
— – dowieszenie opraw oświetleniowych w miejscach wskazanych w projekcie
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków” (schematy) w ilości 214
szt.
— – instalację zegarów sterujących z analizatorem parametrów elektrycznych sieci
z transmisją danych GPRS w ilości 5 sztuk w szafach, których właścicielem jest
Gmina Myszków,
— – montaż przewodów zasilających (oprawa – zabezpieczenie) o długości 4 m na
komplet dla słupów linii napowietrznej i 12 m na komplet dla słupów linii
kablowej,
— – montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw. Dla linii napowietrznej oraz dla
linii kablowej – wkładka topikowa 6A,
— – wymianę zacisków prądowych AI/Cu dla wszystkich opraw na liniach
napowietrznych, przy złączu na linii nieizolowanej zastosować zacisk
przystosowany do montażu na liniach nieizolowanych, przy złączu na linii
izolowanej zacisk przystosowany do montażu na linii izolowanej,
— – wymianę wysięgników na ocynkowane jednoramienne na linii napowietrznej
dla opraw modernizowanych o parametrach geometrycznych wynikających z
obliczeń, zamocowany do boku słupa lub na szczycie,
— – wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,
— – wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli,
— – wykonanie pomiarów natężenia i luminancji, dla wskazanych przez
Zamawiającego pięciu odcinków modernizowanego oświetlenia, a w przypadku,
kiedy którykolwiek
z pomiarów natężenia lub luminancji drogi nie potwierdzi poziomów ze złożonej
oferty, przeprowadzenie 100 % kontroli natężenia lub luminancji
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modernizowanego oświetlenia objętego projektem, na koszt Wykonawcy – w
terminie nie dłuższym niż 10 dni,
— – wykonanie pomiarów mocy zainstalowanej dla wszystkich zmodernizowanych
obwodów oświetlenia – miernikiem cęgowym – cęgi Dietza – w terminie do dnia
10.10.2017 r.,
— – sprawdzenie ciągłości żył kabli zasilających,
— – wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem,
— – wykonaniu dokumentacji powykonawczej.
2. Przedmiot zamówienia został opisany w:
1) Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ,
2) Projekcie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków” stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ,
3) Specyfikacji materiałów i dostaw, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych
oferowanych przez Wykonawcę / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o
najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem
L80B10 zastosowanych w oprawie ulicznej źródeł światła LED / Waga: 10
Cena - Waga: 60
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: ID4224.
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: 2017/S 062-115698
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
Nazwa:
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Myszków.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy:
25/07/2017
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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
Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast Sp. z o.o.
ul. Toruńska 9
Radom
26-600
Polska
Tel.: +48 483608344
E-mail: sekretariat@eltast.pl
Faks: +48 483314023
Kod NUTS: PL921
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 093 732.14 PLN
Najtańsza oferta: 2 454 344.21 PLN / Najdroższa oferta: 2 454 344.21 PLN brana
pod uwagę
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 Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej
albo
w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
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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.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6. SIWZ 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.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy
zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w
terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której
przystępuje,
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo
w elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego
kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu
innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.
14. W sprawach nieuregulowanych w rozdz. 17 SIWZ, w zakresie wniesienia
odwołania
i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy Pzp.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2017
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