
Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ZP.261.13.2019

Biuletyn Zamówień Publicznych
Urząd Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe 

Zamieszczanie nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego    

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów   

Zawarcia umowy ramowej 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak  nie 

Nazwa projektu lub programu ______________________________________________________________

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

tak     nie   

Numer ogłoszenia:  599657 - N - 2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

tak     nie   

Numer ogłoszenia: …

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego  (jeżeli dotyczy)

Postępowanie  zostało  przeprowadzone  przez  podmiot,  któremu  zamawiający  powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania  (jeżeli dotyczy)

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

______________________________________________________________

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  (jeżeli dotyczy)

Należy  wymienić  zamawiających,  którzy  wspólnie  przeprowadzali  postępowanie  oraz  podać  adresy  ich  siedzib,
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów ____________________

Postępowanie  zostało  przeprowadzone  wspólnie  z  zamawiającymi  z  innych  państw  członkowskich  Unii
Europejskiej  (jeżeli dotyczy)

W  przypadku  przeprowadzenia  postępowania  wspólnie  z  zamawiającymi  z  innych  państw  członkowskich  Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
_______________________________________________________________________________________

Informacje dodatkowe: ___________________________________________________________________

I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa (firma): Zarząd Zieleni Miejskiej

Krajowy numer identyfikacyjny: 271505514
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Adres pocztowy:
ul. Pod Lasem 64
Miejscowość:
Rybnik

Kod pocztowy: 
44-210

Państwo:
Polska

Województwo:
śląskie

Tel.:

32/42 48 838
Fax: E-mail:

zamowienia.publiczne@zielen.rybnik.pl

Adres strony internetowej (URL): http://  zi  elen  .  rybnik.  pl  

Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

 Administracja rządowa centralna
 Administracja rządowa terenowa
 Administracja samorządowa
 Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
 Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
 Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
 Podmiot prawa publicznego
 Inny (proszę określić)

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Podział  obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia,  w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzenia postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli
zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana
przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających
w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę): ____________

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa i montaż elementów dekoracji świątecznej Miasta Rybnika

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.261.13.2019

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane  Dostawy Usługi  

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

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa,  montaż  i  podłączenie następujących  zewnętrznych  elementów
dekoracji świątecznej Miasta Rybnika:

a) dekoracja  świąteczna w formie świetlnej girlandy LED w kształcie sopli - rozwieszona na linkach
stalowych  o  długości  dobranej  do  odległości  pomiędzy  istniejącymi  hakami  w  kamienicach
przyległych do ul. Jana III Sobieskiego (odcinek od Rynku do             ul. Gliwickiej);

b) dekoracja świąteczna w formie świetlnej girlandy LED w kształcie sopli - rozwieszona na linkach
stalowych  o  długości  dobranej  do  odległości  pomiędzy  istniejącymi  hakami  w  kamienicach
przyległych do ulicy ul. Powstańców Śląskich (odcinek od ul. Gliwickiej do ul. Mikołowskiej);

c) dekoracja przestrzenna wolnostojąca w formie choinki wraz z dokumentacją techniczną - ul. Jana III
Sobieskiego (plac przy skrzyżowaniu z ul. Św. Jana); 

d) dekoracja  w  formie  świetlnego  baldachimu  wraz  z  dokumentacją  techniczną  -  ul.  Jana  III
Sobieskiego (plac przy skrzyżowaniu z ul. Św. Jana). 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW:
1. Dekoracja świąteczna w formie świetlnej girlandy LED w kształcie sopli – do zamontowana przy
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ul. Jana III Sobieskiego (odcinek od Rynku do ul. Gliwickiej)
rozwieszona  na  linkach  stalowych  o  długości  dobranej  do  odległości  pomiędzy  istniejącymi  hakami
w kamienicach przyległych do ulicy.  Girlanda montowana nad ulicą. Iluminacja zamontowana po skosie w
formie "zygzaka". Girlanda powinna zostać dostarczona i zamontowana wraz z certyfikowanymi linkami oraz
elementami  montażowymi,  odpowiednio  dobranymi  do  par  haków.  Dekoracja  wykonana z  sopli  LED w
barwie ciepłej białej z efektem błysku co piątej diody w barwie zimnej białej, o klasie ochronności min. IP44,
na białych, gumowanych przewodach zasilających o długości najdłuższych sopli min. 120 cm, maks. 130
cm. Minimalna ilość punktów LED w jednej sekcji - 86 szt. Całkowita ilość sekcji - min. 195 szt., co powinno
dać wymaganą długość girlandy LED min. 250 mb. Dodatkowo dekoracja powinna być wzbogacona tubami
świetlnymi LED o długości min. 80 cm w barwie zimnej białej, z efektem "topniejącego lodu" w ilości co
najmniej 195 szt.,             w równych proporcjach. Waga tuby nie może być większa niż 0,2 kg.  Minimalna
ilość punktów LED                  w pojedynczej tubie - 96 szt. Gniazda przyłączeniowe sopli i tub LED, oraz
przewodów  zasilających  powinny  posiadać  konstrukcję  zawierającą  dwa  izolowane  wtyki,  co  ma
minimalizować ryzyko przed zalaniem wodą tj.  np system typu "superconnect". Minimalna ilość punktów
LED w całej dekoracji - 35000. Cała instalacja powinna posiadać min. IP44 i być przystosowana do pracy w
trudnych  warunkach  atmosferycznych,  wszystkie  kable  zasilające  powinny  posiadać  min.  II  klasę
ochronności,  być gumowane lub być zasilane napięciem bezpiecznym do 36V. Diody użyte w sznurach
świetlnych, użytych do iluminacji dekoracji, powinny posiadać dodatkową ochronę w formie np. kapsułki z
materiału uniemożliwiającego zgniecenie i wyrwanie diody               z przewodu zasilającego. Wykonawca
dostarczy i zamontuje elementy mocujące, linki nośne, przewody zasilające oraz inne elementy montażowe
wymagane do bezpiecznej eksploatacji   w okresie ekspozycji. Dekoracja powinna zostać zamontowana tak,
aby spełniała przepisy ruchu drogowego dotyczące zachowania skrajni drogowej.

2. Dekoracja świąteczna w formie świetlnej girlandy LED w kształcie sopli – do zamontowania przy
ul. Powstańców Śląskich (odcinek od ul. Gliwickiej do ul. Mikołowskiej)
rozwieszona  na  linkach  stalowych  o  długości  dobranej  do  odległości  pomiędzy  istniejącymi  hakami
w kamienicach przyległych do ulicy. Girlanda montowana nad ulicą. Iluminacja zamontowana po skosie
w formie "zygzaka".Girlanda powinna zostać dostarczona i zamontowana wraz z certyfikowanymi linkami
oraz elementami montażowymi, odpowiednio dobranymi do par haków. Dekoracja wykonana z sopli LED w
barwie ciepłej białej z efektem błysku co piątej diody w barwie zimnej białej, o klasie ochronności min. IP44,
na białych, gumowanych przewodach zasilających o długości najdłuższych sopli min. 120 cm, maks. 130
cm. Minimalna ilość punktów LED w jednej sekcji - 86 szt. Całkowita ilość sekcji - min. 186 szt., co powinno
dać wymaganą długość girlandy LED min. 240 mb. Dodatkowo dekoracja powinna być wzbogacona tubami
świetlnymi LED       o długości min. 80 cm w barwie zimnej białej, z efektem "topniejącego lodu" w ilości co
najmniej 186 szt.,             w równych proporcjach. Waga tuby nie może być większa niż 0,2 kg.  Minimalna
ilość punktów LED w pojedynczej tubie - 96 szt. Gniazda przyłączeniowe sopli i tub LED, oraz przewodów
zasilających powinny posiadać konstrukcję zawierającą dwa izolowane wtyki co ma minimalizować ryzyko
przed zalaniem wodą tj. np system typu "superconnect". Minimalna ilość punktów LED w całej dekoracji -
33800. Cała instalacja powinna posiadać min. IP44 i być przystosowana do pracy w trudnych warunkach
atmosferycznych, wszystkie kable zasilające powinny posiadać min. II klasę ochronności, być gumowane
lub być zasilane napięciem bezpiecznym do 36V. Diody użyte w sznurach świetlnych, użytych do iluminacji
dekoracji,  powinny  posiadać  dodatkową ochronę  w formie  np.  kapsułki  z  materiału  uniemożliwiającego
zgniecenie  i  wyrwanie  diody  z  przewodu  zasilającego.  Wykonawca  dostarczy  i  zamontuje  elementy
mocujące,  linki  nośne,  przewody zasilające  oraz  inne  elementy  montażowe wymagane do bezpiecznej
eksploatacji   w okresie ekspozycji.  Dekoracja powinna zostać zamontowana tak, aby spełniała przepisy
ruchu drogowego dotyczące zachowania skrajni drogowej.

3.  Dekoracja przestrzenna wolnostojąca w formie  choinki  wraz z  dokumentacją techniczną – do
zamontowania przy ul. Jana III Sobieskiego (plac przy skrzyżowaniu z ul. Św. Jana)
Dekoracja  powinna  być  wykonana  na  konstrukcji  aluminiowej,  spawanej  w  technice  TIG,  w  kształcie
nowoczesnej choinki złożonej z kul o różnych średnicach. Wysokość min 11 m, średnica podstawy ok. 600
cm.  Podstawa,  oraz  odpowiednio  obliczony  i  dobrany  balast  dopasowany do  montażu  bez  wiązania  z
gruntem. Choinka iluminowana punktami świetlnymi LED w formie lampek, w specyfikacji min. 31 000 szt. w
barwie  zimnej  białej  z  co  piątą  diodą  migającą  w  barwie  zimnej  białej.  Lampki  dekoracyjne  LED  w
specyfikacji: odległość pomiędzy punktami LED maksimum do 15 cm, przewody białe, gumowane, osłonki
diod  LED wykonane z  krystalicznego poliwęglanu,  lampki  LED z  możliwością  łączenia.  Zasilanie  230v
transformatorem separacyjnym. Stopień ochrony instalacji min. IP44.
Wykonawca dostarczy wszystkie elementy montażowe, kable zasilające oraz wszelkie niezbędne akcesoria
potrzebne do prawidłowego działania dekoracji.
Wykonawca  do  oferty  przedstawi  dokumentację  techniczną,  podpisaną  przez  uprawnionego
konstruktora-projektanta. 
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4. Dekoracja w formie świetlnego baldachimu wraz z dokumentacją techniczną – do zamontowania
przy ul. Jana III Sobieskiego (plac przy skrzyżowaniu z ul. Św. Jana)
Dekoracja  powinna  być  wykonana  na  konstrukcji  z  certyfikowanych  elementów  przystosowanych  do
montażu linowego. Baldachim powinien być centralnie wsparty na wierzchołku choinki,  oraz na czterech
wolnostojących słupach o wysokości ok. 600 cm, oddalonych od centralnego punktu konstrukcji choinki o
odległość  ok.  10  m.  Podstawa  słupów,  oraz  odpowiednio  obliczony  i  dobrany  balast  dopasowany  do
montażu bez wiązania              z gruntem. Baldachim iluminowany punktami świetlnymi LED w formie
lampek, w specyfikacji min. 6200 szt. w barwie ciepłej białej z co piątą diodą migającą w barwie zimnej
białej. Lampki dekoracyjne LED w specyfikacji: odległość pomiędzy punktami LED maksimum do 15 cm,
przewody białe,  gumowane,  osłonki  diod  LED wykonane z  krystalicznego poliwęglanu  ,  lampki  LED z
możliwością łączenia. Zasilanie 230v transformatorem separacyjnym. Stopień ochrony instalacji min. IP44.
Wykonawca dostarczy wszystkie elementy montażowe, kable zasilające oraz wszelkie niezbędne akcesoria
potrzebne do prawidłowego działania dekoracji. 
Wykonawca do oferty przedstawi dokumentację techniczną, z obliczeniami wytrzymałościowymi dla
całej konstrukcji baldachimu, podpisaną przez uprawnionego konstruktora-projektanta. 

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na  przedmiot zamówienia.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania w użytkowanie całego przedmiotu zamówienia.
Termin usunięcia wad:  do 3 dni roboczych liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego
o wadzie pocztą elektroniczną.

Dostawa, montaż i podłączenie przedmiotu zamówienia nastąpi przy ul. Jana III Sobieskiego na odcinku od
Rynku do ul. Gliwickiej oraz przy ul. Powstańców Śląskich od ul. Gliwickiej do ul. Mikołowskiej w Rybniku.

 

II.4) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA:

Zamówienie było podzielone na części tak  nie

II.5) Główny kod 
CPV

31527260-6

Dodatkowe kody 
CPV

51110000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony       

Przetarg ograniczony           

Negocjacje z ogłoszeniem    

Dialog konkurencyjny        

Partnerstwo innowacyjne    

Negocjacje bez ogłoszenia 

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie o cenę

Licytacja elektroniczna

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr  (jeżeli dotyczy) 
NAZWA: Dostawa i montaż elementów dekoracji świątecznej Miasta Rybnika

 Postępowanie / część zostało unieważnione    nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  21/10/2019 (dd/mm/rrrr)

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT:        230 080,00                          Waluta:  PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania 
umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH (jeżeli dotyczy): 
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 innych państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT (jeżeli dotyczy): 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak   x nie  
MULTIDEKOR Sp. z o.o. Sp. K.
Adres pocztowy:  ul. Noakowskiego 4 E-mail:
ul. Noakowskiego 4 sekretariat@multidekor.pl
Miejscowość:  Kod pocztowy: Kraj/województwo
  Piastów   05-820 mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą     x tak    nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej tak    x nie  

Skrót literowy nazwy państwa: ________

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej tak    x nie

Skrót literowy nazwy państwa: ________

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY / WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty / wartość umowy     249 713,00

Oferta z najniższą ceną / kosztem       249 713,00                   Oferta z najwyższą ceną / kosztem   286 590,00

Waluta:   PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy)

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

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 prowadzono 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
_________________________________________________________________________________________
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