
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

"Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w hali
sortowni na ZUOK"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp.z
o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670574883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Witosa 76

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 380 20 00

1.5.8.) Numer faksu: 48 380 20 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: radkom@radkom.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkom.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://radkom.com.pl/radkom/przetargi/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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:
"Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego systemu sygnalizacji pożaru w hali
sortowni na ZUOK"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a4e2754-8d36-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00036018/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-20 08:44

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 00022659/01

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: 3/2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 360000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-użytkowym
(dalej: PFU), który stanowi załącznik do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i
wykonanie w budynku hali sortowniczej odpadów załącznik nr 1 na terenie ZUOK w Radomiu
przy ul. Witosa 94 rozbudowy instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) i jej uruchomienie.
Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie, dostawę i wykonanie kompletnej instalacji
wyposażonej w czujki wykrywające dym/ogień (czujki muszą być niewrażliwe na zapylenie i
warunki codzienne panujące w hali) i włączenie wykonanego systemu do istniejącej centrali
monitorującej prace systemu. System zaprojektowany w nowych pomieszczeniach musi być
kompatybilny z systemem istniejącym zapewniający połączenie ze strażą pożarną.Centrala
posiada wszystkie niezbędne certyfikaty krajowe i europejskie oraz jest wyposażona w duży,
czytelny, dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji,
dotyczącej stanu systemu i obsługę centrali. Centrala umożliwia rozbudowę systemu (do 32
pętli). Jedna centrala umożliwia obsługę 4096 punktów detekcji. Do aktywowania danych
punktów detekcji służą karty adresowe. Wszystkie elementy i wejścia, które są w stanie wyzwolić
alarm wymagają punktów detekcji. Umożliwia również sieciowanie za pomocą magistrali CAN
bądź za pomocą Ethernetu. W skład centrali wchodzą między innymi: • Obudowa centrali• Panel
sterowania• Szyny przyłączeniowe• Moduły funkcyjne• Zasilacz wraz z niezbędnymi uchwytami•
Akcesoria dodatkowe Centrala jest wyposażona w moduł umożliwiający podłączenie
konwencjonalnych sygnalizatorów akustycznych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i
przedłożenia Zamawiającemu:1. koncepcji w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego (2
egz.),2. dokumentacji projektowej (zatwierdzonej przez Rzeczoznawcę PPOŻ) 3 egz. w formie
papierowej i 3 egz. w formie elektronicznej na płycie CD) w tym:a) uzyskanie wszystkich
wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń, b) wykonanie projektów budowlanych c)
wykonanie projektów technicznych w zakresie wymaganym ustawą Prawo budowlane 3.
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uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, zgód, opinii oraz
odstępstw od przepisów niezbędnych do wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i
przekazania go do użytku w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie; 4. opracowania dokumentacji powykonawczej;5. dokonanie rozruchu systemu
ppoż (wszystkich zabudowanych i istniejących urządzeń), dostarczenie instrukcji obsługi wraz z
odpowiednim przeszkoleniem pracowników użytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu i
gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urządzeń;6. wykonanie / zapewnienie w okresie
rękojmi i gwarancji wymaganych przez producentów zamontowanych urządzeń przeglądów,
konserwacji tych urządzeń oraz ewentualnych napraw wszelkich zabudowanych urządzeń na
zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31625000-3 - Alarmy przeciwpożarowe

31625100-4 - Systemy wykrywania ognia

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W związku z faktem, iż oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu przetargowym z
najkorzystniejszą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie zdecydował się jej zwiększyć do ceny
najkorzystniejszej oferty, postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3)
ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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: 504300
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 504300

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

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

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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