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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403725-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Lampy i oprawy oświetleniowe
2020/S 167-403725

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Adres pocztowy: ul. Bałtycka 8A
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Osadnik, Sabina Cieślik
E-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu 
Tel.:  +48 322411270
Faks:  +48 322414060
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.mzuim.chorzow.eu/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Chorzów w ramach projektu pn.: 
„Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia przestrzeni publicznych w Chorzowie – etap I”
Numer referencyjny: GI/SC/7050/012/000/20

II.1.2) Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta 
Chorzów w ramach projektu pn.: „Zapewnienie efektywnego energetycznie oświetlenia przestrzeni publicznych 
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w Chorzowie – etap I”. Powyższy projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego programu operacyjnego 
województwa śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 
oświetlenie – ZIT.
2. Zamawiający podzielił zamówienie na cztery części – opis części zamówienia podano w pkt III.4 SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 770 057.94 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1 zamówienia
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Chorzów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przed modernizacją; po modernizacji
Lp.; nr lokalizacji; lokalizacja; typ; ilość opraw; ilość słupów; ilość opraw; ilość słupów; moc przed mon. [W]; moc 
pomod. [W]; zakres modernizacji; wymiana oprawy; wymiana słupa; konserwacja:
1 6 DTŚ (Drogowa Trasa Średnicowa) ulica 155 87 155 87 287 100* oprawa + system sterowania 155;
2 12 ks. Józefa Czempiela (z tyłu osiedla) ulica 13 13 13 13 173 42 oprawa + słup 13 13;
3 31 Wschodnia – Węzłowiec – oprawy uliczne ulica 22 22 22 22 173 42 oprawa + system sterowania 22;
4 32 Wschodnia – Węzłowiec – oprawy parkowe ulica 6 3 6 3 82 26 oprawa 6;
5 33 Opolska ulica 10 10 10 10 173 97 oprawa 10.
Razem 206 13 0
*z redukcją śródnocną mocy do 100 W
Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 1 składają się:
— dokumentacje techniczne poszczególnych lokalizacji przedstawione w Załączniku nr 1A do SIWZ.
Uwaga: system sterowania oświetleniem DTŚ bazujący na otwartych standardach ma mieć zdolność integracji z 
odcinkowym systemem zarządzania ruchem na DW902, w tym integracji komunikacyjnej z istniejącymi stacjami 
meteo i znakami zmiennej treści wyświetlającej komunikaty ostrzegawcze.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i/lub Załącznikach do SIWZ zostało wskazane pochodzenie 
(np. marka, nazwa, znak towarowy, producent, dostawca) produktów (materiałów) lub wskazano normy, 
aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów 
(materiałów) lub rozwiązań równoważnych pod względem jakości i parametrów technicznych, użytkowych oraz 
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eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, w tym efektu 
energetycznego oraz ekologicznego, nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i/lub Załącznikach do SIWZ 
– szczegółowe informacje dot. składania ofert równoważnych znajdują się w pkt III.7 postanowień SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 20
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:
Regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Część 1 – termin wykonania zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia zgłoszenia do odbioru 
końcowego, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, jednak nie później niż do 15.12.2020. Oferowany termin 
wykonania należy podać w pkt III.3 formularza oferty.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2 zamówienia
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Chorzów

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przed modernizacją; po modernizacji
Lp.; nr lokalizacji; lokalizacja; typ; ilość opraw; ilość słupów; ilość opraw; ilość słupów; moc przed mon. [W]; moc 
pomod. [W]; zakres modernizacji; wymiana oprawy; wymiana słupa; konserwacja:
1 1 3 Maja – św. Piotra – przejście ścieżka 6 6 6 6 82 35 oprawa + konserwacja 6 6;
2 4 Cmentarz ul. Graniczna – ciąg pieszy ścieżka 7 7 7 7 82 35 oprawa + konserwacja 7 7;
3 5 Długa – skwer skwer 7 7 7 7 82 35 oprawa 7;
4 8 Floriańska – skwer skwer 6 6 6 6 82 35 oprawa + konserwacja 6 6;
5 9 Dąbrowskiego z pomnikiem Chopina skwer 3 3 3 3 82 20 oprawa + konserwacja 3 3;
6 10 Park pod Kasztanami przy ul. Krzywej skwer 14 14 14 14 82 35 oprawa + konserwacja 14 14;
7 11 Oświetlenie przy Kościele św. Jadwigi przy ul. Wolności skwer 26 22 26 22 82 26 oprawa 26;
8 14 plac przy Odrowążów – Łukasińskiego – Karłowicza plac 11 11 11 11 82 35 oprawa + konserwacja 11 11;
9 20 plac przy kościele Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza (od ul. S. Batorego) plac 6 6 6 6 82 26 oprawa 6;
10 21 św. Pawła – skwer przy przychodni skwer 6 6 6 6 82 35 oprawa + konserwacja 6 6;
11 24 plac przy kościele św. Floriana plac 13 13 13 13 82 26 oprawa 13;
12 25 plac przy kościele św. Ducha plac 11 11 11 11 82 38 oprawa + konserwacja 11 11;
13 27 ul. Skrajna, ścieżka rowerowa ścieżka 26 26 26 26 82 35 oprawa 26;
14 28 Wolności – Dąbrowskiego ścieżka ścieżka 11 11 11 11 82 35 oprawa 11;
15 29 Deptak koryto Rawy (wzdłuż ul. Ratuszowej) ścieżka 17 17 17 17 82 35 oprawa 17;
16 30 plac Osiedlowy plac 10 10 10 10 82 35 oprawa 10.
Razem 180 0 64
Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 2 składają się:
— dokumentacje techniczne poszczególnych lokalizacji przedstawione w Załączniku nr 1B do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i/lub Załącznikach do SIWZ zostało wskazane pochodzenie 
(np. marka, nazwa, znak towarowy, producent, dostawca) produktów (materiałów) lub wskazano normy, 
aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów 
(materiałów) lub rozwiązań równoważnych pod względem jakości i parametrów technicznych, użytkowych oraz 
eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, w tym efektu 
energetycznego oraz ekologicznego, nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i/lub Załącznikach do SIWZ 
– szczegółowe informacje dot. składania ofert równoważnych znajdują się w pkt III.7 postanowień SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 20
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:
Regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Część 2 – termin wykonania zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia zgłoszenia do odbioru 
końcowego, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, jednak nie później niż do 15.12.2020. Oferowany termin 
wykonania należy podać w pkt III.3 formularza oferty.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3 zamówienia
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Chorzów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przed modernizacją; po modernizacji
Lp.; nr lokalizacji; lokalizacja; typ; ilość opraw; ilość słupów; ilość opraw; ilość słupów; moc przed mon. [W]; moc 
pomod. [W]; zakres modernizacji; wymiana oprawy; wymiana słupa; konserwacja:
1 2 Amelung teren rekreacyjny park 73 54 73 54 82 26 oprawa 73;
2 3 Amelung – 3 Maja ciąg pieszy ścieżka 6 6 6 6 82 22 oprawa 6;
3 13 Młodzieżowa – Szczecińska skwer skwer 11 11 11 11 82 35 oprawa + konserwacja 11 11;
4 15 Park na górze Wyzwolenia – Park Redena (od ul. Parkowej) park 47 47 47 47 82 26 oprawa + słup 47 47;
5 23 Styczyńskiego – Żołnierzy Września deptak – łącznik ścieżka 12 12 12 12 82 26 oprawa 12;
6 26 Waxmana ulica 7 7 7 7 82 38 oprawa 7.
Razem 156 47 11
Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 3 składają się:
— dokumentacje techniczne poszczególnych lokalizacji przedstawione w Załączniku nr 1C do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i/lub Załącznikach do SIWZ zostało wskazane pochodzenie 
(np. marka, nazwa, znak towarowy, producent, dostawca) produktów (materiałów) lub wskazano normy, 
aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów 
(materiałów) lub rozwiązań równoważnych pod względem jakości i parametrów technicznych, użytkowych oraz 
eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, w tym efektu 
energetycznego oraz ekologicznego, nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i/lub Załącznikach do SIWZ 
– szczegółowe informacje dot. składania ofert równoważnych znajdują się w pkt III.7 postanowień SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 20
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:
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Regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Część 3 – termin wykonania zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia zgłoszenia do odbioru 
końcowego, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, jednak nie później niż do 15.12.2020. Oferowany termin 
wykonania należy podać w pkt III.3 formularza oferty.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 4 zamówienia
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Chorzów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przed modernizacją; po modernizacji
Lp.; nr lokalizacji; lokalizacja; typ; ilość opraw; ilość słupów; ilość opraw; ilość słupów; moc przed mon. [W]; moc 
pomod. [W]; zakres modernizacji; wymiana oprawy; wymiana słupa; konserwacja:
1 7 Dyrekcyjna – skwer skwer 12 12 13 13 82 36 oprawa + słup + konserwacja 13 1 12
2 16 Park Róż park 73 73 73 73 82 32 oprawa + słup 73 73
3 17 Park Pileckiego park 11 11 11 11 82 40 oprawa + słup 11 11
4 18 Plac Mickiewicza park 13 14 14 14 82 13 oprawa + słup 13 1*
5 19 Rynek skwer przed pocztą skwer 10 5 10 5 82 18 oprawa + złącza + system sterowania i monitorowania 
10
6 22 Wolności – deptak ulica 76 70 76 70 82 39 oprawa + złącza + system sterowania 76
Razem 196 86 12
*słup zintegrowany z oprawą świetlną
Uwaga:
1) Park Róż (lokalizacja nr 16) i Park Pileckiego (lokalizacja nr 17) – Zamawiający posiada opracowane 
dokumentacje projektowe, obejmujące kompleksowe rewitalizacje ww. Parków. Przedmiotowe dokumentacje 
są wiążące pod względem architektonicznym dla inwestycji prowadzonych na tym terenie. Przedmiotem 
niniejszego zamówienia w zakresie ww. Parków jest wyłącznie wymiana oświetlenia – w dokumentacji 
technicznej, na mapie sytuacyjnej każdego z ww. Parków, wskazano oświetlenie do modernizacji. Zamawiający 
przewiduje wykonanie (dobudowanie) nowego oświetlenia w ww. Parkach zgodnie z posiadanymi 
dokumentacjami projektowymi w późniejszym terminie i w ramach odrębnej umowy. Oferowane w ramach 
niniejszego zamówienia oprawy winny spełniać wymogi dokumentacji projektowej, zapewniając tym samym 
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wykonanie w przyszłym terminie całego zadania w sposób spójny architektonicznie i zgodny z opracowaną 
dokumentacją projektową.
2) Rynek – skwer przed poczta (lokalizacja 19) – dokumentacja opracowana dla lokalizacji obejmuje montaż 
zintegrowanego systemu sterowania i monitoringu.
3) ul. Wolności (lokalizacja nr 22) – Zamawiający wymaga montażu opraw oświetleniowych o wyglądzie 
równoważnym lub możliwie zbliżonym do dobranego w dokumentacji technicznej wzoru oraz zainstalowanych 
opraw na rogu ulic Wolności i Zjednoczenia 1.
Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 4 składają się:
— dokumentacje techniczne poszczególnych lokalizacji,
— dokumentacja projektowa dla Parku Róż,
— dokumentacja projektowa dla Parku Pileckiego,
— dokumentacja projektowa dla Skweru przed Pocztą,
przedstawione w Załączniku nr 1D do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i/lub Załącznikach do SIWZ zostało wskazane pochodzenie 
(np. marka, nazwa, znak towarowy, producent, dostawca) produktów (materiałów) lub wskazano normy, 
aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów 
(materiałów) lub rozwiązań równoważnych pod względem jakości i parametrów technicznych, użytkowych oraz 
eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, w tym efektu 
energetycznego oraz ekologicznego, nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i/lub Załącznikach do SIWZ 
– szczegółowe informacje dot. składania ofert równoważnych znajdują się w pkt III.7 postanowień SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 20
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:
Regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Część 4 – termin wykonania zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia zgłoszenia do odbioru 
końcowego, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, jednak nie później niż do 15.12.2020. Oferowany termin 
wykonania należy podać w pkt III.3 formularza oferty.

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
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 045-105989

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
Część nr: 1

Nazwa:
Część 1 zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/07/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
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: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Budex Piskorz Janusz
Adres pocztowy: Stawowa 11
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 488 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 390 677.05 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Część nr 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/08/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
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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: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Etec Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Kluczewska 2
Miejscowość: Olkusz
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 333 150.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 240 891.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Część 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
31/07/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
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: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Budex Piskorz Janusz
Adres pocztowy: Stawowa 11
Miejscowość: Chorzów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 41-500
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 514 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 291 143.96 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4

Nazwa:
Część 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
19/08/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
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: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SPIE Elbud Gdańsk S.A.
Adres pocztowy: ul. Marynarki Polskiej 87
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-557
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 290 850.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 847 345.93 PLN

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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. 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.
4. 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. 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.
7. 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 ustawy zdanie drugie 
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. 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.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
Wszelkie kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane są art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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