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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81281-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Roboty budowlane
2021/S 033-081281
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
Krajowy numer identyfikacyjny: 970770178
Adres pocztowy: ul. Podgórna 22
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-424
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Zielona Góra Departament Organizacyjny – Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Tel.: +48 684564419
Faks: +48 684564455
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zielona-gora.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Zjednoczenia 110A
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Zielona Góra Departament Organizacyjny – Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Tel.: +48 684564419
Faks: +48 684564455
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zielona-gora.pl

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
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Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa ul. Łężyca – Inżynierska w Zielonej Górze
Numer referencyjny: DO-ZP.271.100.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących zadań:
1.1. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej ul. Łężyca-Inżynierska w Zielonej Górze, w ramach zadania Budowa i
przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca, w ramach którego wykonane zostaną:
a) budowa ul. Łężyca-Inżynierska w zakresie jezdni i oświetlenia na odcinku od km 0+000,00 do km 0+398,30
na działce nr 315/91 obr. 0059;
b) likwidacja kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej;
1.2. Zadanie 2: Rozbudowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-rozsączającego na Osiedlu Czarkowo,
w ramach którego wykonane zostaną:
a) budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łężyca-Inżynierska w Zielonej Górze;
b) rozbudowa zbiornika retencyjno-rozsączającego.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 685 751.78 PLN

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45316213 Instalowanie oznakowania drogowego
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231110 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) budowę ul. Łężyca-Inżynierska w zakresie jezdni i oświetlenia na odcinku od km 0+000,00 do km 0+398,30
na działce nr 315/91 obr. 0059;
b) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Łężyca-Inżynierska w Zielonej Górze;
c) rozbudowę zbiornika retencyjno-rozsączającego;
d) roboty rozbiórkowe;
e) roboty ziemne;
f) likwidację kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej;
g) wykonanie oświetlenia drogowego;
h) wykonanie nawierzchni jezdni;
i) wykonanie stałej organizacji ruchu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz
W dokumentach, o których mowa w pkt 3.5. SIWZ.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia precyzuje dokumentacja
projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawarte w załączniku nr I.5 do SIWZ.
4. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres
min. 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy, przy czym: okres
gwarancyjny na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi od daty odbioru końcowego robót 12 miesiącu,
okres gwarancyjny na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi od daty odbioru końcowego robót 36
miesiące oraz okres gwarancyjny dla zieleni (trawa) wynosi od daty odbioru końcowego robót 12 miesięcy.
Uwaga: Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami
oceny ofert określonymi w pkt 31.2 SIWZ.
5. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych,
znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia
służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami
nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe – Zamawiający
dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt,
który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt
wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość
produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia.
6. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został
zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
7. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem
polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie
trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza
na własny koszt i własnym staraniem.
8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1032) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia, polegających na wykonaniu: robót ziemnych, podbudów, nawierzchni jezdni, sieci
kanalizacji deszczowej i oświetlenia i rozbudowie zbiornika retencyjno- rozsączającego, o ile czynności te nie
będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wyłoniony
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz
wykazem wszystkich osób wykonujących ww. zakres prac.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie 2 dofinansowane jest z funduszy europejskich dla w ramach programu Uporządkowanie gospodarki
wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I – nr POIS.02.01.00-00-0002/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 30
000,00 PLN.
2. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i https://
miniportal.uzp.gov.pl/
3. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 150 dni od dnia przekazania placu budowy.

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: 2020/S 217-529098

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 ul. Łężyca-Inżynierska w Zielonej Górze
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
08/02/2021

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
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: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
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V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Exalo Drilling S.A.
Adres pocztowy: ul. Plac Stanisława Staszica 9
Miejscowość: Piła
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-920
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 822 194.72 EUR

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b
ustawy Pzp i spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie, określone w pkt 5.1 SIWZ oraz niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp z uwagi na okoliczności określone w pkt 5.2 SIWZ.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w
ofercie.
3. Informacja na temat dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania zawarta jest w pkt 7 SIWZ.
4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy Pzp.
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
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.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z dokumentami zamówienia

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
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:
12/02/2021
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