
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Dostawa i wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), który będzie
funkcjonował w budynku Tyskich Hal Targowych przy al. Marszałka Piłsudskiego 8 w Tychach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ŚRÓDMIEŚCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276063392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marszałka Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (32) 325 72 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@srodmiescie.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodmiescie.tychy.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Prawa Handlowego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wynajem i zarządzanie nieruchomościami, działalność wydawnicza oraz zarządzanie
infrastrukturą telekomunikacyjną

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:
Dostawa i wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), który będzie
funkcjonował w budynku Tyskich Hal Targowych przy al. Marszałka Piłsudskiego 8 w Tychach
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4808bbe7-c9d9-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00166873/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-01 14:53

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

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

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00079142/01

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

4.2.) 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 robót budowlano – instalacyjnych polegających 
na dostawie i wykonaniu Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, który będzie funkcjonował w
budynku Tyskich Hal Targowych przy al. Marszałka Piłsudskiego 8 w Tychach, w szczególności
polegającym na:
a) prowadzeniu robót związanych z wykonaniem instalacji systemów DSO,
b) wyposażeniu jej w takie elementy jak: centrale, układy zasilania podstawowego 
i awaryjnego, mikrofon strażaka, głośniki, czujki, przyciski, moduły sterujące 
i monitorujące, infrastruktura kablowa,
c) świadczeniu usługi minimum 36 miesięcznego gwarancyjnego wsparcia technicznego.
d) przeprowadzeniu szkolenia dla personelu obsługującego system w obiekcie,
e) przygotowaniu instrukcji obsługi dla systemu DSO – w wersji papierowej i elektronicznej,
f) przekazaniu książki rejestrowej dla systemu DSO – w wersji papierowej i elektronicznej,
g) przygotowaniu instrukcji postępowania w przypadku alarmów pożarowych, uszkodzeniowych
(numer telefonu straży pożarnej, kierownika obiektu, serwisu) – w wersji papierowej i
elektronicznej,
h) przygotowaniu planu obiektu z naniesioną lokalizacją poszczególnych elementów systemu –
w wersji papierowej i elektronicznej,
i) wykonaniu dokumentacji powykonawczej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

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:
1

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 187628,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 268350,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 187628,71 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: Średni przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Ochrony Szkolenia
Asekuracji FOSA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6272360738

7.3.4) Miejscowość: Chorzów

7.3.5) Kod pocztowy: 41-500

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 187628,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
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