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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415451-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zduńska Wola: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

2018/S 184-415451

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
ul. Królewska 15
Zduńska Wola
98-220
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Pieniążek
Tel.:  +48 438233197
E-mail: sekretariat@mpwikzdw.com.pl 
Faks:  +48 438232406
Kod NUTS: PL71
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpwikzdw.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją i
dystrybucją wody pitnej i dostarczania wody pitnej do takich sieci

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli
Numer referencyjny: 09/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45212000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:sekretariat@mpwikzdw.com.pl
http://www.mpwikzdw.com.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli na
podstawie posiadanej przez zamawiającego projektu budowlanego w następującym zakresie:
a. opracowanie projektów wykonawczych w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i
drogowej,
b. wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych,
c. wykonanie robót budowlanych obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS,
d. wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą,
tj. parkingu, ogrodzenia, boksu śmietnikowego, obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki
dla rowerów) oraz nasadzeń zieleni na podstawie projektu zieleni, opracowanego przez Wykonawcę projektu
zieleni,
e. kompletne wyposażenie obiektu według dokumentacji technicznej,
f. rozruch technologiczny obiektu,
g. uzyskanie decyzji administracyjnej "Pozwolenie na użytkowanie obiektu".

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 38 173 432.49 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45212212
45111291

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zduńska Wola, ul. Kobusiewicza 20-28, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, przedmiarach
robót budowlanych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Wytycznych do
opracowania projektu wykonawczego stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 1 pkt 1 Pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez
wykonawcę niecek stalowych.
7. Termin gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały minimum 5 lat.
8. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zduńska Wola, ul. Kobusiewicza 20-28, POLSKA.
9. Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót stanowiących załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub
szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionej dokumentacji - w zakresie
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wskazanych norm/aprobat/specyfikacji technicznych/systemów odniesienia, pod warunkiem spełnienia tych
samych lub lepszych właściwości technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub
roboty budowlane spełniają wymogi określone przez Zamawiającego i wyspecyfikować w ofercie równoważne
rozwiązania. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego
przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć
odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one
rzeczywiście równoważne.
10. Wymagania dla Wykonawców dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę.
Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w
tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane
z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób:
kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium techniczno-ekonomiczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium społeczne / 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: nie

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 077-170751

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170751-2018:TEXT:PL:HTML
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
18/09/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Mostostal Warszawa S.A.
Konstruktorska 12A
Warszawa
02-673
Polska
Tel.:  +48 222507201
E-mail: wrc@mostostal.waw.pl 
Faks:  +48 222507201
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
SANELL Sp. z o. o
Zbąszyńska 3
Łódź
91-342
Polska
Tel.:  +48 426115406
E-mail: biuro@sanell.pl 
Faks:  +48 426115406
Kod NUTS: PL711
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 38 173 432.49 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 39 041 670.71 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Wartość bez VAT: 20 031 151.72 PLN
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
1) Roboty branży ogólnobudowlanej, branży elektrycznej i teletechnicznej, branży sanitarnej, zagospodarowanie
terenu oraz dostawa i montaż wyposażenia o wartości 24 238 316,61 zł brutto.
2) Wykonanie projektów wykonawczych o wartości 400 000,00 zł brutto.

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

VI.4) Procedury odwoławcze

mailto:wrc@mostostal.waw.pl
mailto:biuro@sanell.pl
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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://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2018
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