
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Cyfrowa Gmina - Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN dla siedziby Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Bartosza
Głowackiego 51

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZESKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661139

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 51

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 14 68 63 100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umbrzesko@brzesko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.brzesko.pl/blog/7,przetargi

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:
Cyfrowa Gmina - Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN dla siedziby Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Bartosza
Głowackiego 51

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73a16345-2f57-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00412661/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27 10:43

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026693/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Rozbudowa wewnętrznych sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Brzesku.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
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w ramach Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowej JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenie dotycząca realizacji projektu grantowej „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-
00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349825/01

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: ZP.271.2.22.2022.IP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji okablowania strukturalnego oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w
pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd Miejski w Brzesku w budynku przy ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.
2. Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji okablowania strukturalnego
oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd Miejski w Brzesku w budynku przy ul.
Głowackiego 51, 32-800 Brzesko.

3. Zakres robót obejmuje między innymi:

Dla okablowania strukturalnego:

• Budowę nowych tras kablowych
• Budowę punktów dystrybucyjnych
• Budowę gniazd użytkowników
• Układanie kabli
• Terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym
• Prace wykończeniowe
• Pomiary tras kablowych
Dla instalacji elektrycznych:
• Trasowanie
• Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
• Przejść przez ściany i stropy
• Montaż sprzętu i osprzętu
• Łączenie przewodów
• Podejścia do odbiorników
• Przyłączanie odbiorników
• Ochrona przed porażeniem
• Ochrona antykorozyjna

4. Wykonawcę obciążają również wszelkie prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nieobjęte ww. dokumentacją, w
tym m.in.: 
• organizacja i zabezpieczenie terenu robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 
• uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu, odpady powstałe podczas robót Wykonawca wywiezie i zutylizuje we
własnym zakresie i na własny koszt.
• wszelkie inne prace nie objęte SWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i obowiązujące przepisy
prawa. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

Przedmiar robót –załącznik nr 10 do SWZ (z zastrzeżeniem, że ma on jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz
należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia); 
Projekt wykonawczy – załącznik nr 11 do SWZ; 
Specyfikacji Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 12 do SWZ
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UWAGA:
Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wskazanych w projekcie wykonawczym w pkt.
8.4 Dostawy urządzeń aktywnych i firewally. Zakres ten będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej

32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

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: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 266920,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 462069,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 266920,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STIMO Sp.z.o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842508653

7.3.3) Ulica: ul. R. Kaczorowskiego 6

7.3.4) Miejscowość: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 266920,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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