Ogłoszenie nr 510134789-N-2020 z dnia 23-07-2020 r.
Gmina Mikołów: Wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej w zakresie tablic
ulicowych montowanych na słupkach.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545752-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540099705-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43-190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej w zakresie tablic ulicowych
montowanych na słupkach.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-20/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Zakres zamówienia: Wykonanie wraz z montażem i dostawą słupków z tablicami z nazwami
ulic na podstawie dokumentacji projektowej „System Informacji Miejskiej dla Miasta Mikołów”
wraz z dokumentacją uzupełniającą w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych. Tablice z blachy
aluminiowej mocowane na nowych słupkach z ocynkowanego profilu zamkniętego. Montaż trwale zamocowane do podłoża. Użyte materiały mają być odporne na warunki atmosferyczne.
Dane szczegółowe: 1) SŁUP Słup z ocynkowanego profilu zamkniętego ze stali zimnogiętej, o
przekroju kwadratowym 60x60x5 mm. Malowany proszkowo na kolor RAL 7043, CMYK:
20/20/20/85. 2) MUFA Mufa z blachy stalowej ocynkowanej, przekrój mufy kwadratowy:
100x100x5 mm. Mufa z otworami montażowymi pod ramkę z aluminium, mocowana do słupa

stalowego estetycznym spawem. Malowana na kolor RAL 7043, CMYK: 20/20/20/85. Wymiary
mufy dostosować do zastosowanych tablic. Mocowanie należy wykonać za pomocą wkrętów
samowiercących w kolorze mufy. Długość wkrętów należy dobrać w sposób zapewniający
montaż ramki do ścianki mufy oraz profilu słupka znajdującego się wewnątrz. 3) RAMKA
Ramka aluminiowa o przekroju kwadratowym 20x20x2 mm, z płaskownikiem mocującym do
mufy. Mocowana do mufy za pomocą nitonakrętek i śrub z łbem stożkowym w kolorze mufy.
Ramka przygotowana pod montaż tablic. Malowana proszkowo na kolor RAL 7043, CMYK:
20/20/20/85. Wymiary ramki należy dobrać do wymiarów tablicy. 4) TABLICA Z
OZNAKOWANIEM SIM Podwójna tablica z aluminiowej blachy o grubości 1–2 mm. Tablice
zaginane na krawędziach: B, C, D, przygotowane do montażu w ramce i malowane proszkowo
na kolor RAL. Grafika drukowana na podstawie Projektu SIM, na folii z zabezpieczeniem UV i
klejona do podłoża. Tablice montowane do ramki w niewidoczny sposób. Wymiary tablicy
należy dobrać wg Części graficznej. 5) MONTAŻ OZNAKOWANIA Montaż systemów
oznakowania przyjęto w fundamencie betonowym (prefabrykowanym lub wylewanym w
miejscu montażu). Głębokość osadzenia oznakowania ulic oraz tablic kierunkowych należy
przyjmować 90 cm. Alternatywnym sposobem montażu jest zastosowanie specjalistycznych
żywicznych mas montażowych stosowanych np. przy montażu oznakowania drogowego. Wykop
należy wykonać całościowo ręcznie, aby nie dopuścić do naruszenia ewentualnych sieci i
spulchnienia gruntu. W przypadku zastosowania prefabrykatów, fundamenty ustawiać na
przygotowanym podkładzie. 6) LOGOTYP MIASTA MIKOŁÓW Drukowany na folii
zabezpieczeniem UV, na podstawie Księgi Znaku Miasta i klejony do podłoża mufy, na
przeciwległym boku względem tablicy. 7) KRAWĘDŹ B SKRĘCONYCH TABLIC Oklejona
folią zadrukowaną z zabezpieczeniem UV. Zadruk: pełna apla w kolorze 8 wg Części graficznej
Projektu SIM. 8) EWIDENCJA WYKONANYCH SŁUPKÓW Z TABLICZKAMI Celem
ewidencjonowania zamontowanych słupków Zamawiający przekaże Wykonawcy plik w
formacie shp, w układzie współrzędnych geodezyjnych PUWG 2000 strefa 6. Zmawiający
wymaga wprowadzenia do pliku lokalizacji montowanych słupków jako obiektów punktowych
na podstawie współrzędnych GPS oraz wypełnienia pól opisowych dla danego obiektu w
zakresie: treści tabliczki (tresc_tabl), ilości tabliczek (il_tablicz) oraz opisu lokalizacji obiektu
(lokalizacj) Po wprowadzeniu 20 obiektów plik z próbką danych należy przesłać
Zamawiającemu do weryfikacji. 9) DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA
Demontowane słupki wraz z tabliczkami Wykonawca przekazuje do bazy Zakładu Usług
Komunalnych przy ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie. Przed przystąpieniem do wykonania
oznakowania SIM Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia próbek materiałowych .
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233290-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 201567.13
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Nazwa wykonawcy: UTAL Sp. z o.o. - Lider konsorcjum
Email wykonawcy: sim@utal.pl
Adres pocztowy: ul. Katarzyńska 9
Kod pocztowy: 62-006
Miejscowość: Gruszczyn, Kobylnica
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
Nazwa wykonawcy: WIMED Sp. z o.o. - Członek konsorcjum
Email wykonawcy: biuro@wimed.pl
Adres pocztowy: ul. Tarnowska 48
Kod pocztowy: 33-170
Miejscowość: Tuchów
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 202646.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 100852.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 202646.19
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

