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Ogloszenie o wYniku PostqPowania
Uslugi
i uruchomieniem systemu nadzoru i zdalnego
wraz
z
montaiem
koncepcji
,,wykonanie
wodno-kanalizacyjnej
"
sterowania sieci

1.1.) Rola zamawiajqcego
Postqpowan ie prowadzone jest sa modzieln ie
1

pzez zamawi{qcego

,2,) Nazwa zamawiaj4cego: Przedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o.

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 390558659
1.5) Adres zamawiajqcego

1.5.1.) Ulica: Dqbrowskiego 2
1.5.2.) MiejscowoS6: Polkowice
1.5.3,) Kod pocztowy: 59-1 00
1.5.4.) Wojew6dztwo: dolno6lqskie

1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-glogowski
1.5.7,) Numer telefonu: +48 76 846 29 1'l
1.5.8.) Numer faksu: +48 76 846 29 60
1.5.9.) Adres poczty elektronicznei: pgm@pgm-polkowice.com.pl

1.5.'l0.) Adres strony internetowej zamawiajqcego: www.pgm-polkowice.com'pl
1.6,) Adres

strony internetowej prowadzonego postepowania:

www.pgm-polkowice.com.Pl
1.7.) Rodzaj zamawiajqcego z zamawiaiqcy publiczny - osoba prawna, o kt6rej mowa w art.4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.8.) Przedmiot dzialalnoSci zamawiajqcego: 096lne uslugi publiczne

2.1.) Ogloszenie dotyczy:

Zam6wienia publicznego
2.2.) Ogloszenie dotyczy uslug spolecznych i innych szczeg6lnych uslug: Nie
2.3.) Nazwa zam6wienia albo umowy ramowej:
,,wykonanie koncepcji wraz z monta2em i uruchomieniem systemu nadzoru i zdalnego
sterowania sieci wodno-kanalizacyjnej "
2.4.) ldentyfikator postepowania: ocds-14861 0-4bddf841-d59a-1 1eb-b885J28f91688073
2.5.) Numer ogfoszenia: 2021|BZP 00156583/01
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2.6.) Wersja ogloszenia: 01
2.7.) Data ogloszenia: 2021-08-23 10:31
2.8,) Zam6wienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowafi: Nie
2,11.1 Czy zam6wienie albo umowa ramowa dotyczy

projektu lub programu

wsp6tfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zam6wienie/umowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zam6wieniu/ogloszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogloszenia: 2021 IBZP 00095503/01

3.1.) Tryb udzielenia zam6wienia wraz z podstawq prawnqZam6wienie udzielane jest w trybie

podstawowym na podstawie: arl. 275 pkt 1 ustawy

4.'1.) Numer referencyjny: Nr sprawy 10/2021

4.2.) Zamawiajqcy udziela zam6wienia w czg6ciach, z kt6rych ka2da stanowi przedmiot
odrqbnego postepowania: Nie
4.3.) Warto56 zam6wienia: 909210,60 PLN
4.4.) Rodzaj zam6wienia: Uslugi
4.5.1.) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zostal okreSlony w zal. nr 10 do SWZ.
4.5.3.) Gl6wny kod CPV:51300000-5 - Uslugi instalowania uzqdzeh komunikacyjnych
4.5,4,) Dodatkowy kod CPV:

30210000-4 - Maszyny do pzetwarzania danych (spzqt)

32260000-3 -Urzqdzenia do przesylu danych
32420000-3 - Uuqdzenia sieciowe
32441300-9 - System telemetryczny
32500000-8 - Urzqdzenia i artykuly telekomunikacyjne
38344000-8 - Urzqdzenia do monitorowania zanieczyszczeft
38410000-2 - Przyzqdy pomiarowe
38420000-5 - Przynqdy do mierzenia przeplywu, poziomu iciSnienia cieczy igaz6w
3842'1

11

0-6 - Pzeplywom ierze

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48514000-4 - Pakiety oprogramowania zdalnego dostepu
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48822000-G - Serwery komputerowe

48900000-7 - R62ne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
50330000-7 - Uslugi w zakresie konserwacji sprzqtu telekomunikacyjnego
50410000-2 - Uslugi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej
i kontrolnej

5.1.) Postgpowanie zakoiczylo slq zawarclem umowy albo unlewainieniem postqpowania:
Postepowanie/czeSd postqpowania zakoheyla siq zawarciem umowy

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnlosk5w:2

6.'t.1.) Liczba otzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP:2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawc6w z siedzib4 w paristwach EOG innych
zamawlaJqcego: 0

nii pafstwo

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc6w z sledzibq w pafstwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj4cych ra24co nisk4 cene lub koszt:
0
6.1,7,) Liczba ofert zawieraj4cych raiqco nisk4 ceng lub koszt: 0
6,2,) Cena lub koszt oferty z naJnliszq cen4 lub kosztem: 824100 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z naJwyisz4 cen4 lub kosztem: 996300 PLN
6.4.) Cena lub koszt

ofefi

wykonawcy, kt6remu udzlelono zam6wienia: 824100 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystnlejszeJ oferty zastosowano aukcre elektronlczn4: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertq wariantow4: Nie

7,1,1Czy zam6wienle zostalo udzlelone wykonawcom wsp6lnie ublegaJ4cym sig o udzielenle
zam6wlenla: Tak
7,2.) Wielko66 przedsigbiorstwa wykonawcy: Mikro przedsigbiorca
7.3.) Dane (flrmy) wykonawcy, K6remu udzlelono zam6wlenia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt6remu udzielono zam6wienia (dotycry pefnomocnika, o
kt6rym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Technika Pomiarowa iAutomatyka Cieplna Boleslaw
Dziadosz

Nazwy (firmy) pozostalych wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sie o udzielenie zam6wienia:
Elektrosmart Sp.z o.o. Sobin, ul. Sloneczna 17,59-101 Polkowice
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7.3.2) Krajowy Numer ldengflkacyjny: 6921 004473
7.3,3) Ulica: D4browskiego 5
7,3,4) MiejscowoS6: Polkowice
7.3.5) Kod pocztowy: 59-100
7.3.6.) WoJew6dztwo: dolno6laskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7,4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czqSci zam6wienia podwykonawcom?:
Nie

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-1 3
8.2.) WartoSc umowy/umowy ramowej: 824100 PLN

8.3.) Okres realizacji zam6wienia albo umowy ramowej: 10 miesi4ce
8.4.) Zamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce wymagania zwi4zane z realizacjq zam6wienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o kt6rych mowa w art. 95
ustawy
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