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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Płonkowska 44
Łapy
18-100
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Kruszewski - Prezes Zarządu Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Tel.:  +48 857152965
E-mail: biuro@zwiklapy.pl 
Faks:  +48 857152851
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zwiklapy.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Płonce-Strumiance
Numer referencyjny: JRP/116/II/666/2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania nr 2 pod nazwą
„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Płonce-Strumiance” zgodnie z Warunkami Kontraktu dla budowy dla
robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie
2008 (tłumaczenie pierwszego wydania w języku angielskim 1999 opublikowanego przez Międzynarodową
Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), dalej
zwanyrównież „czerwony FIDIC”). Szczegółowy zakres prac określony został w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis
Przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

mailto:biuro@zwiklapy.pl
http://zwiklapy.pl
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II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Najtańsza oferta: 7 256 163.00 PLN / Najdroższa oferta: 8 936 000.00 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren inwestycji położony jest na gruntach wsi Płonka Strumianka oraz miasta Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w PłonceStrumiance”
w następującym zakresie:
a) a) Przebudowa budynku technologicznego;
b) Roboty rozbiórkowe instalacyjne;
c) Zbiornik wyrównawczy Z1 wody uzdatnionej;
d) Zagospodarowanie terenu SUW i Pompownia Łapy
e) Osadnik na ścieki z płukania filtrów;
f) Prace związane z ujęciem;
g) Budowa studni S3 (odwiert i obudowa);
h) Wykonanie technologii uzdatniania i pompowania;
i) Instalacje sanitarne, elektryczne i AKPiA;
j) Rurociągi zewnętrzne międzyobiektowych (SUW);
k) Budowa pompowni strefowej w Łapach;
l) Budowa zbiornika wyrównawczego Z2;
m) Budowa rurociągów zewnętrznych międzyobiektowych (pompownia);
n) Budowa sieci wodociągowej DN 160 i DN 250;
o) Likwidacja otworu studziennego na terenie PS „Łapy”
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu
Zamówienia – OPZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia (Zgoda na publikację? tak)
Kryterium jakości - Nazwa: Okres realizacji / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja Jakości / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin usunięcia wad / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
nrPOIS.02.03.00-00-077/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamówienie stanowi część większego zamówienia o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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2. SIWZ zostanie udostępniony na stronie Zamawiającego
3. Zabezpieczenie należytego wykonania –10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 098-194392

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
11/08/2017

V.2.2) Informacje o ofertach (Zgoda na publikację? tak)
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy (Zgoda na publikację? tak)
Funam Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 2
Wrocław
52-407
Polska
Kod NUTS: PL514
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 251 171.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 256 163.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

V.2.7) Liczba udzielonych zamówień:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:194392-2017:TEXT:PL:HTML
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V.2.8) Państwo pochodzenia produktu lub usługi
Pochodzenie wspólnotowe

V.2.9) Zamówienia udzielono oferentowi, który złożył ofertę wariantową
nie

V.2.10) Oferty odrzucono ze względu na fakt, iż były rażąco niskie
nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

