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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:502239-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Stargard: Roboty budowlane
2022/S 177-502239

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: Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 811115758
Adres pocztowy: Okrzei 6
Miejscowość: Stargard
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 73-110
Państwo: Polska
E-mail: krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wodymiejskie.stargard.pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ SKAŻENIA WODY WRAZ ZE ZWIĘKSZENIEM 

OPTYMALIZACJI PROCESÓW UZDATNIANIA POPRZEZ MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY (II)

Numer referencyjny: TZ-ZPS-10/2022

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt. „MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEŃ SKAŻENIA WODY WRAZ ZE ZWIĘKSZENIEM OPTYMALIZACJI PROCESÓW UZDATNIANIA 
POPRZEZ MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY "STARGARD-POŁUDNIE" w ramach w ramach 
programu priorytetowego nr 5.4„Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków 
zagrożeń środowiska”

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt. „MINIMALIZACJA 
ZAGROŻEŃ SKAŻENIA WODY WRAZ ZE ZWIĘKSZENIEM OPTYMALIZACJI PROCESÓW UZDATNIANIA 
POPRZEZ MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY "STARGARD-POŁUDNIE" w ramach w ramach 
programu priorytetowego nr 5.4„Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków 
zagrożeń środowiska” 2. CPV przedmiotu zamówienia: 45000000-7 Roboty budowlane 45111000-8 Roboty 
w zakresie burzenia, roboty ziemne. 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 45320000-6 Roboty 
izolacyjne. 45262500-6 Roboty murarskie. 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. 
45442100-8 Roboty malarskie. 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe. 44211100-3 
Budynki modułowe i przenośne 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 45400000-1 Roboty 
wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 31682210-5 Aparatura 
i sprzęt sterujący 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne Zamawiający wymaga, aby przedmiot 
zamówienia został wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SWZ. 3. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 3 do SWZ - Projekt umowy, w szczególności w 
dokumentach, stanowiących Załączniki nr 4 i 7 do Projektu umowy . 4. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej 
załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, Zamawiający 
wskazuje, iż zgodnie z art. 101 ust. 4 PZP dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, 
gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, Zamawiający nie może odrzucić 
oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, 
specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych,do których opis przedmiotu zamówienia się 
odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym 
stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 5. Przedmiot zamówienia nie jest 
podzielony na zadania (części), gdyż ze względów technologicznych i wykonawczych oraz racjonalnego 
wydatkowania środków publicznych nie ma możliwości podzielenia zamówienia na części. Groziłoby to 
nadmiernymi trudnościami technicznymi, kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania 
działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby mieć wpływ na 
bezpieczeństwo zapewnienia dostaw wody dla mieszkańców. Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania części 
zamówienia i uniemożliwienia w ten sposób eksploatacji Ujęcia Wody „Stargard-Południe”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu Gwarancji jakości i rękojmi za wady / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Udział kosztów za pełnienie czynności serwisowych wszystkich urządzeń i instalacji 
w okresie gwarancji i rękojmi wraz z kosztami części serwisowych, materiałów eksploatacyjnych i wszystkich 
niezbędnych elementów wraz z kosztami dodatkowymi, w cenie ofertowej / Waga: 10
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
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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.1.8) 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: 2022/S 101-281061

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:
Realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ SKAŻENIA WODY WRAZ ZE ZWIĘKSZENIEM 

OPTYMALIZACJI PROCESÓW UZDATNIANIA POPRZEZ MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY (II)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

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 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2022
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