Ogłoszenie nr 2022/BZP 00213506/01 z dnia 2022-06-20

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przejść dla pieszych i podświetlenia murali przy Alei Zwycięstwa w
Tczewie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Tczew
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675273
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Piłsudskiego 1
1.5.2.) Miejscowość: Tczew
1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.tczew.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wrotatczewa.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/tczew
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przejść dla pieszych i podświetlenia murali przy Alei Zwycięstwa w
Tczewie.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae77fc37-d02c-11ec-9ed6-82024ae9c4d2
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00213506/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-20 08:40
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028103/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przejść dla pieszych i podświetlenia murali przy Alei Zwycięstwa w
Tczewie.
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00151717/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.3.13.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
Część 1
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych
poprzez montaż naświetlaczy na przejściach dla pieszych”. Zamówienie obejmuje swym zakresem wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia dla istniejących przejść dla pieszych. Każdy z punktów
świetlnych zasilony ma zostać z istniejącej infrastruktury należącej do inwestora. W przypadku konieczności zwiększenia
mocy umownej dla konkretnego obwodu należy przygotować odpowiedni wniosek i złożyć do lokalnego operatora sieci
elektroenergetycznej. Oświetlenie przejść dla pieszych należy zaprojektować na słupach aluminiowych zabezpieczonych na
oddziaływanie czynników zewnętrznych przez anodowanie. Dopuszcza się również malowanie proszkowe. Dokumentację
projektową doświetlenia należy wykonać dla pięciu lokalizacji istniejących przejść dla pieszych:
1) ul. Armii Krajowej w pobliżu wjazdu na parking restauracji MonBlanc, działka 87/5; 170/2 w obrębie 5,
2) ul. Grunwaldzka pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym a przedszkolem Twoja Niania działka 15/2
w obrębie 10,
3) ul. Chopina w pobliżu skrzyżowania z ul. Rybacką i Wodną, działka 542/2;
w obrębie 8,
4) ul. Chopina w pobliżu skrzyżowania z ul. Podgórną, działka 542/2; w obrębie 8,
5) ul. Saperska, dwa przejścia dla pieszych pierwsze na wysokości ściany bocznej budynku bloku czteropiętrowego nr 3,
drugie na wysokości stacji transformatorowej kontenerowej T-5959 , działka 542/2; w obrębie 8,
4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.5.5.) Wartość części: 50000,00 PLN
Część 2
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej podświetlenia murali przy Al. Zwycięstwa w Tczewie.
Zamówienie obejmuje swym zakresem wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia murali wyeksponowanych od strony
ul. Wojska Polskiego i namalowanych na szczytowych ścianach bloków czteropiętrowych, znajdujących się w Tczewie przy
Alei Zwycięstwa od 1 do 4. Każdy z punktów świetlnych zasilony ma zostać z istniejącej infrastruktury należącej do
inwestora. W przypadku konieczności zwiększenia mocy umownej dla konkretnego obwodu należy przygotować odpowiedni
wniosek i złożyć do lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej.
4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.5.5.) Wartość części: 22140,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty, która nie podlegała odrzuceniu w niniejszym postępowaniu, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie zwiększa środków finansowych na realizację niniejszego
zamówienia.
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SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66000,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66000,00 PLN
Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty, która nie podlegała odrzuceniu w niniejszym postępowaniu, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie zwiększa środków finansowych na realizację niniejszego
zamówienia.
SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 56000,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 56000,00 PLN
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