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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214159-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Płock: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2019/S 089-214159

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

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.
NIP 774-23-69-968
ul. Harc. A. Gradowskiego 11
Płock
09-402
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Malicka-Straus
Tel.:  +48 243644235
E-mail: jmalicka@wodociagi.pl 
Kod NUTS: PL923
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagi.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:
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z
rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia
Numer referencyjny: JRP/FS/1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45231300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zadanie pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul.
Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”
jest częścią inwestycji pn. "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum
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miasta Płocka" w zakresie zlewni A. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla
zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy PZP, tj. o wartości szacunkowej powyżej 5 548 000,00 EUR z zastrzeżeniem informacji zawartych w
Sekcji II.2.4).

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: 17 298 540.98 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45231300
45100000
45110000
45233120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Płock

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul.
Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”
jest jedną z części inwestycji pn. "Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w
centrum miasta Płocka" i obejmuje roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów oraz budowy
dróg. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”,
o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy PZP. c.d. Sekcji VI.3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: o których mowa w pkt 7.1. lit.
a) SIWZ Dział I - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego dokumentu,inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.13, 14 i 21 ustawa PZP o których mowa w pkt 7.1.
lit. b) SIWZ Dział I składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 7.5.4. 1) SIWZ Dział I nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7.5.4 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
- pozostałe informacje pkt. 7.5 SIWZ Dział I.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: nazwa: Gwarancja jakości na roboty budowlane / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.03.00-00-036/17 - Zamawiający otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”, dla którego Zamawiający
złożył wniosek o dofinansowanie w III konkursie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I Osi
Priorytetowej 2014-2020 dla Działania 2.3. na niniejsze postępowanie.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymieniony przedmiot zamówienia stanowi jedną z czterech części inwestycji, którą jest rozdział kanalizacji
ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową na terenie miasta Płocka zaplanowanej na lata 2017 -
2019.

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: 2019/S 016-034574

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 nr: 1

Nazwa:
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul.Tysiąclecia wraz z
rozbudową ul.Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul.Bielskiej z ul.Mickiewicza i ul.Tysiąclecia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/04/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Firma Remontowo - Budowlana LIPOWSKI Sp. j. Grzegorz Lipowski
774 12 04 627

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34574-2019:TEXT:PL:HTML
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ul. Kostrogaj 25
Płock
09-400
Polska
E-mail: biurolipowski@op.pl 
Kod NUTS: PL923
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
JARMAR Sp. z o.o.
774 29 85 986
ul. Konwaliowa 1
Łąck
09-520
Polska
E-mail: biuro@jarmar.eu 
Kod NUTS: PL923
Adres internetowy: www.jarmar.eu
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
ZIELONY OGRÓD Sp. z o.o.
774 30 69 369
ul. Pocztowa 4
Słupno
09-472
Polska
E-mail: info@zieloneogrody.net 
Kod NUTS: PL923
Adres internetowy: www.zieloneogrody.net
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: 17 298 540.98 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 495 366.05 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

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

Dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt.6.1. SIWZ Dział I oraz
spełnienie warunku udziału w pkt. 6.2. SIWZ Dział I muszą być: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z zastrzeżeniem art. 133 ust.4 ustawy PZP) i 21 ustawy PZP
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
PZP; oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
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zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności; oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (wzór-załącznik nr 4 do IDW). Oświadczenie wykonawca winien złożyć w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.
C.d. jest w Sekcji II.2.4) Oferta musi być złożona w formie Elektronicznej z podpisem kwalifikowanym pod
rygorem nieważności, w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty Wykonawcy
składają: oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, złożone
na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”). Zamawiający dopuszcza,
aby Wykonawca ograniczył się do wypełnienia jedynie sekcji "alfa" części IV JEDZ. JEDZ składany jest w
oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kryteria wyboru oferty:
cena-60 %, gwarancja-40 %. W każdym kryterium można uzyskać max 100 pkt. Kryterium Gwarancja obejmuje
najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez zamawiającego (warunek konieczny) – 36 m-cy,
najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez zamawiającego - 60 m-cy, i liczy się
w pełnych miesiącach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących
sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium,
obliczonych wg wzoru: P=Cx60%+Gx40%,gdzie:C– liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium
„Cena”, G–liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja”, P–łączna liczba punktów
przyznana ofercie ocenianej. Wzory przyznania punktów określono w pkt 14 SIWZ Dział I. Zamawiający
dopuszcza zamówienie z art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp określone w pkt. 5 SIWZ Dział I.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszwa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

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 art. 180 ust. 5 zd. drugie ustawy PZP, albo w terminie 15
dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 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. Odwołanie wobec czynności określonych w art. 182 ust.3 pkt.1) ustawy
PZP 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. Odwołanie wnosi się do
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Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2019
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