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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553484-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Złotów: Roboty budowlane
2018/S 242-553484

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

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

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
570231293
ul. Wodociągowa 1A
Złotów
77-400
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Cieślik
Tel.:  +48 672632525
E-mail: dyrektor@wodociagi.zlotow.pl 
Kod NUTS: PL411
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagi-zlotow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie
Numer referencyjny: MZWiK/3/2018

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 związanych z przebudową i rozbudową
oczyszczalni ścieków w Złotowie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.:
1) przebudowa części mechanicznej, biologicznej i częściowo gospodarki osadowej oraz infrastruktury sieci, a
także dróg wewnętrznych,
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2) budowa części gospodarki osadowej wraz z instalacją biogazu i części chemicznej oczyszczalni. Gospodarka
osadami poprzez odwadnianie, higienizację i magazynowanie w celu przekazania osadów do kompostowania
lub zagospodarowania na cele rolnicze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz określony jest w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wydanych decyzjach
admin. oraz innych dokumentach, stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przedmiot
zamówienia został wykonany na warunkach określonych w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ
oraz we wzorze umowy.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 28 870 081.18 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45111000
45232152
45232410
45251220
45252127
45300000
45400000
71315300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Złotów

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową
oczyszczalni ścieków w Złotowie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.:
1) przebudowa części mechanicznej, biologicznej i częściowo gospodarki osadowej oraz infrastruktury sieci, a
także dróg wewnętrznych,
2) budowa części gospodarki osadowej wraz z instalacją biogazu i części chemicznej oczyszczalni. Gospodarka
osadami poprzez odwadnianie, higienizację i magazynowanie w celu przekazania osadów do kompostowania
lub zagospodarowania na cele rolnicze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz określony jest w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wydanych decyzjach
administracyjnych oraz innych dokumentach, stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający wymaga,
aby przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach i zasadach określonych w dokumentacji stanowiącej
załącznik nr 11 do SIWZ, w SIWZ, we wzorze umowy z załącznikami, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej zgodnie z
obowiązującymi normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, zaleceniami producentów oraz aktualną
wiedzą techniczną.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty / Waga: 10 %
Cena - Waga: 90 %

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:
POIS.02.03.00-00-0034/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 148-339681

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
Nazwa:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
ATA Technik Sp. z o.o. Sp. S.K.A.
os. Cechowe 31
Budzyń
64-840
Polska
Kod NUTS: PL411

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339681-2018:TEXT:PL:HTML
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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: 21 052 186.47 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 28 870 081.18 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Część robót budowlano-montażowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym roboty branży
drogowej i elektrycznej, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z rozdziału III pkt. 4 SIWZ.

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

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

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
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania 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 – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

https://www.uzp.gov.pl/kio
https://www.uzp.gov.pl/kio
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