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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
Sztum
82-400
Polska
Osoba do kontaktów: Malwina Wiśniewska
Tel.: +48 556406363
E-mail: sztum@sztum.pl
Faks: +48 556406300
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sztum.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Miasto Malbork
Pl. Słowiański 5
Malbork
82-200
Polska
Osoba do kontaktów: Malwina Wiśniewska
Tel.: +48 556406363
E-mail: sztum@sztum.pl
Faks: +48 556406300
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sztum.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Gmina Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
Stare Pole
82-220
Polska
Osoba do kontaktów: Malwina Wiśniewska
Tel.: +48 556406363
E-mail: sztum@sztum.pl
Faks: +48 556406300
Kod NUTS: PL63
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Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sztum.pl
I.2)

Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

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:
Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego w ramach Projektu Poprawa efektywności energetycznej na
terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo
Numer referencyjny: RI.271.17.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
31520000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy
Sztum, Miasta Malborka oraz Gminy Stare Pole w ramach Projektu Poprawa efektywności energetycznej
na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został opisany w całym Rozdziale III SIWZ i w załącznikach do SIWZ (http://bip.sztum.pl/).

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 121 786.30 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sztum w ramach Projektu Poprawa
efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne).
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31520000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Miasta i Gminy Sztum

II.2.4)

Opis zamówienia:

3/9

Część I zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie
Miasta i Gminy Sztum w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork –
Sztum (oświetlenie uliczne)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i
zasadami wiedzy technicznej na warunkach wskazanych
w ofercie Wykonawcy. Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SIWZ,
załącznik nr 2.1 do SIWZ t.j. audyty, załącznik nr 3.1. do SIWZ tj. projekt umowy oraz załącznik 6.1. do SIWZ
t.j. tabelaryczny wykaz opraw. Adres strony internetowej na której znajduje się SIWZ wraz z załącznikami
stanowiącymi OPZ http://bip.sztum.pl/
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Całkowita moc oferowanych urządzeń oświetleniowych / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / 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: RPPM.10.04.00-22-0007/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w wysokości części I zamówienia: 58.000,00 PLN
(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Formę wniesienia wadium i inne uregulowania dotyczące wadium
określono w Rozdziale VIII SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Malborka w ramach Projektu Poprawa
efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31520000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Miasta Malborka

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część II zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie
Miasta Malborka w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum
(oświetlenie uliczne)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014–2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami
wiedzy technicznej na warunkach wskazanych
w ofercie Wykonawcy.Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do SIWZ,
oraz załącznik nr 2.2. do SIWZ t.j. audyty oraz załącznik nr 3.2. do SIWZ tj. projekt umowy oraz załącznik
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6.2. do SIWZ t.j. tabelaryczny wykaz opraw.Adres strony internetowej na której znajduje się SIWZ wraz z
załącznikami stanowiącymi OPZ http://bip.sztum.pl/
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Całkowita moc oferowanych urządzeń oświetleniowych / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / 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: RPPM.10.04.00-22-0007/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w wysokości części II zamówienia: 23.000,00
PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysięce złotych). Formę wniesienia wadium i inne uregulowania dotyczące
wadium określono w Rozdziale VIII SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stare Pole w ramach Projektu Poprawa
efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne).
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31520000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Stare Pole

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część III zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Stare Pole w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum
(oświetlenie uliczne)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014–2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami
wiedzy technicznej na warunkach wskazanych
w ofercie Wykonawcy. Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.3. do SIWZ,
załącznik nr 2.3. do SIWZ t.j. audyty oraz załącznik nr 3.3 do SIWZ tj. projekt umowy oraz załącznik 6.3. do
SIWZ t.j. tabelaryczny wykaz opraw. Adres strony internetowej na której znajduje się SIWZ wraz z załącznikami
stanowiącymi OPZ http://bip.sztum.pl/

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Całkowita moc oferowanych urządzeń oświetleniowych / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 10
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.04.00-22-0007/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w wysokości części III zamówienia: 21.000,00
PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych). Formę wniesienia wadium i inne uregulowania dotyczące
wadium określono w Rozdziale VIII SIWZ.

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 210-435706

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: 1
Część nr: 1
Nazwa:
Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sztum w ramach Projektu Poprawa
efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne).
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
05/03/2018

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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
Sopot
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81-855
Polska
Kod NUTS: PL63
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 908 042.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 577 390.31 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:
Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Malborka w ramach Projektu Poprawa
efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
05/03/2018

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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
FBSerwis S.A.
ul. Stawki 40
Warszawa
01-040
Polska
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 150 368.89 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 187 626.19 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:
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Dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stare Pole w ramach Projektu Poprawa
efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne).
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
05/03/2018

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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
FBSerwis S.A.
ul. Stawki 40
Warszawa
01-040
Polska
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 063 374.61 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 984 052.44 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego: 1. W celu
potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w rozdziale
III załącznika nr 1.1., 1.2., 1.3. do SIWZ tj. opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda następujących
dokumentów: a)Deklarację własności użytkowych pozwalającą na umieszczenie przez producenta znaku
CE oraz certyfikat ENEC lub równoważny, tj. Nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające
akredytację na terenie Unii Europejskiej i potwierdzające wykonanie zgodnie
z normami, które potwierdza certyfikat ENEC lub równoważny. b) Kart katalogowych, specyfikacji technicznych
lub inny dokument równoważny producenta oprawy oświetleniowej i producenta zasilacza oprawy, które
posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla niej parametrów i cech, określonych odpowiednio
w dokumentacji technicznej Wykonawca winien potwierdzić autentyczność dostarczonych dokumentów w
ramach kart katalogowych poprzez zapis na każdej stronie dokumentów: „za zgodność z oryginałem”.
Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego 2. W celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
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2) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz |z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłaty tych należności. (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12).
4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publicznego. (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 13).
Uwaga:
a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty
tj. wskazane w w/w pkt 2 ppkt. 1) – 4) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
b) W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, powyższe dokumenty tj. wskazane w w/w pkt 2 ppkt. 1) – 4) niniejszego
rozdziału należy także złożyć w odniesieniu do tych podmiotów.
5) W przypadku podmiotów zagranicznych zamawiający żąda dokumentów określonych w Rozdziale VI ust. 3
pkt 3.3 ppkt 5) lit. a-b SIWZ.
3. Inne postanowienia
1) Wszystkie dokumenty składane do Zamawiającego przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu
muszą spełniać wymogi określone w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
4. Ponadto wszelkie informacje, które nie zostały w pełni podane w niniejszym ogłoszeniu zostały umieszczone
w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, która znajduje się na stronie (http://bip.sztum.pl/).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odowlania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. 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.
6. 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 albo w
terminie 15 dni- jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 niniejszego rozdziału 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.
9. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/03/2018

