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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra- Urząd Miasta Zielona Góra
kod, miejscowość 65-424 Zielona Góra
ul. Podgórna 22 , telefon (+48) 68 456-41-00, faks (+48) 68 456-44-55,
www.zielona-gora.pl, e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl, kod NUTS: PL 432.

2.

Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej. Ogólne usługi publiczne.

3.

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień: nie.

4.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 221.000 euro pn. Dostawa sprzętu
komputerowego, kamer, licencji dostępowych i oprogramowania w ramach uzupełnienia
systemu monitoringu Miasta dla podobszaru A i D w ramach zadania pn.
„Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona
Góra” w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja obszarów miejskich na
terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry-Miasto Zielona Góra”;
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu ochrony wizyjnej miasta Zielona Góra,
wykonana „pod klucz” obejmująca wykonanie projektu, dostawę urządzeń i materiałów oraz ich
montaż i uruchomienie zgodnie z uznanymi standardami, w dziedzinie systemów zabezpieczeń,
łączności, informatyki i telekomunikacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ.
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod:
32.32.35.00-8 - Urządzenia do nadzoru wideo;
Dodatkowe kody:
45.31.00.00-3 – Roboty instalacyjne elektryczne;
32.56.20.00-0 – Kable światłowodowe;
32.33.32.00-0 – Kamery wideo;
45.31.40.00-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych;
48.70.00.00-5 – Pakiety oprogramowania użytkowego;
48.60.00.00-4 – Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne;
48.50.00.00-3 – Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego;
48.20.00.00-0 – Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu;
72.00.00.00-5 – Usługi informatyczne: konsultacje, opracowania oprogramowania, internetowe i
wsparcia;
32.40.00.00-7 – Sieci;
32.42.00.00-3 – Urządzenia sieciowe;
30.23.13.10-3 – Wyświetlacze płaskie;
30.21.30.00-5 – Komputery osobiste.
Rodzaj zamówienia: dostawa.
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5.

Informacje o częściach: zamówienie udzielone jest jako część zamówienia.

6.

Miejsce świadczenia usług: Zielona Góra, kod NUTS: PL 432.

7.

Informacje o opcjach: nie dotyczy.

8.

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie dotyczy.

9.

Całkowita wartość zamówienia bez VAT: 365.854,00 zł.

10.

Rodzaj procedury: otwarta.

11.

Kryteria udzielenia zamówienia:
cena oferty - 60%
gwarancja - 20%
szybkość usunięcia awarii, wady lub usterki - 20%

12.

Wykorzystanie aukcji elektronicznej: nie dotyczy.

13.
1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu: numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2018
/S 151 -346585 z dnia 08.08.2018r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: nr ogłoszenia 2018 /S 163 -372521 z dnia
25.08.2018r.
Udzielenie zamówienia:
data zawarcia umowy: 16- 10- 2018r.;
liczba otrzymanych ofert: 1;
zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie;
nazwa i adres Wykonawcy:
SPRINT S. A;,
kod, miejscowość: 10-062 Olsztyn;
ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Jagiellończyka 26,
cena wybranej oferty z VAT: 797.760,78 zł;
kraj: Polska,
kod NUTS: PL622,
Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: nie;
informacje na temat wartości zamówienia (bez VAT):
najniższa oferta brana pod uwagę: 648.586,00 zł;
najwyższa oferta brana pod uwagę: 648.586,00 zł;
w ramach zamówienia jest przewidywane zlecenie podwykonawstwa: tak.

2)
14.
1)
2)
3)
4)
−
−
−
−
−
−
5)
−
−
6)
15.

Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Dofinansowanie ze środków unijnych z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020”.Nazwa projektu pn.: „Budowa systemu
monitoringu Miasta dla podobszaru A i D” w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie
zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra” w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra”.

16.
1)

Procedury odwoławcze:
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, PL- 02-676 Warszawa,
tel. +48 224587840, faks +48 224587800, E- mail: odwolania@uzp.gov.pl,
adres internetowy (URL) : www.uzp.gov.pl.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Krajowa Izba Odwoławcza , ul. Postępu 17a, PL- 02-676 Warszawa,
tel.+48 224587840, faks +48 224587800, E- mail: odwolania@uzp.gov.pl,
adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl.

2)

Biuro Zamówień Publicznych
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17.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Europejskiej w dniu 24 października 2018r.

zostało

przekazane Urzędowi

Publikacji Unii

PREZYDENT MIASTA
mgr inż. Janusz Kubicki

…..................................
imię, nazwisko
i podpis osoby uprawnionej
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