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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606727-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Płock: Roboty remontowe i renowacyjne
2021/S 230-606727

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: "Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 774-23-69-968
Adres pocztowy: ul. Harc. A. Gradowskiego 11
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-402
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agata Buczek
E-mail: abuczek@wodociagi.pl 
Tel.:  +48 243644236
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wodociagi.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej
Numer referencyjny: JRP/FS/3/2021

II.1.2) Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych wynikających ze SWZ, zasad wiedzy technicznej oraz 
wszystkich prac, czynności i obowiązków niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, jakim jest 
realizacja obiektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Postępowanie jest prowadzone 
zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „Odwrócona kolejność oceny ofert (uprzednia ocena ofert)”, o 
której mowa w art. 139 Pzp. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - art. 376 ust. 
1 pkt 1 oraz art. 132 Pzp, zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż 
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kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Pzp, tj. o wartości szacunkowej powyżej 5 350 
000,00 EUR. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy robót budowlanych w oparciu o art. 
388 pkt 1, 2 lit. c Pzp – określone w SWZ, część I.

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: 3 542 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923 Płocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Mazowiecka/ul. Chełmińska, Płock

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zmówienia pn.: "Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej" 
jest zaprojektowanie i przebudowa istniejącej przepompowni ścieków. Prace należy prowadzić w sposób 
zapewniający minimalizację uciążliwości dla mieszkańców w trakcie realizacji robót oraz ochronę istniejącej 
zieleni, a także zapewnienie ciągłości odbioru ścieków. Szczegółowe wymagania dotyczące Robót zawarte 
są w WWiORB. Kryteria wyboru oferty: cena-80%, gwarancja-20%. 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=Cx80%+Gx20%,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 SWZ Część I. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Informacje dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zawarte są w SWZ Część I oraz Część III.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 80

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.02.03.00-00-0036/17 – Zamawiający otrzymał na niniejsze postępowanie 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.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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: 2021/S 166-436141

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: JRP/FS/3/K/2021

Nazwa:
Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
29/10/2021

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

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: JARMAR Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 774 29 85 986
Adres pocztowy: Wola Łącka 1/1
Miejscowość: Łąck
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-520
Państwo: Polska
E-mail: tolos@tolos.pl 
Tel.:  +48 242614115
Adres internetowy: www.jarmar.eu
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: 3 542 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 210 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszwa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2021
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