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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:460694-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Tczew: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
2015/S 251-460694

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miejska Tczew
pl. Piłsudskiego 1
Osoba do kontaktów: Eugenia Eron
83-110 Tczew
POLSKA
Tel.:  +48 587759383
E-mail: wzp@um.tczew.pl 
Faks:  +48 587759355
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zp.tczew.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących
własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2016–2018.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina
Miejska Tczew.
Kod NUTS PL63

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie
miasta Tczewa, będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2016–2018, obejmującej: 
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a) w roku 2016 – 3484 opraw oświetlenia ulicznego i 78 opraw projektorów; 
b) w roku 2017 – 3 644 opraw oświetlenia ulicznego i 78 opraw projektorów; 
c) w roku 2018 – 3818 opraw oświetlenia ulicznego i 78 opraw projektorów. W przypadku zaistnienia zdarzenia
powodującego konieczność reakcji po stronie Wykonawcy, reakcja musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż
2 godziny. Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego składania pisemnej informacji o wykonywanych
pracach wraz z wykazem użytych materiałów.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50232100, 50232110

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 845 495,31 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Termin płatności. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WZP.271.3.17.2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 208-378046 z dnia 27.10.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

28.12.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378046-2015:TEXT:PL:HTML
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 975 609,76 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 845 495,31 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Termin składania odwołań określono w art. 182
ustawy Prawo zamówień publicznych. 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 ustawy. 
1. 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. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
2. Odwołanie przysługuje wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, które wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej. 
3. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w pkt 1 i 2 Sekcji VI.3.2) 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. 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
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 za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.12.2015
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