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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295759-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Roboty związane z liniami tramwajowymi
2019/S 121-295759
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
320604492
ul. Klonowica 5
Szczecin
71-241
Polska
Tel.: +48 913114147
E-mail: elzbul@ts.szczecin.pl
Faks: +48 913114147
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ts.szczecin.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul.
Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)
Numer referencyjny: 20/ZP/DZ/6/UM/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45234126

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz
z siecią trakcyjną i infrastrukturą towarzyszącą oraz prac towarzyszących w ciągu ul. Mickiewicza od mostu
Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) w Szczecinie (inwestycja typu
„wybuduj”).
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45111300
45234113
45111200
45234116
45233140
45233200
45234121
45213311
45230000
32412100
45233220
45233290
45233150

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szczecin

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z
siecią trakcyjną i infrastrukturą towarzyszącą oraz prac towarzyszących w ciągu ul. Mickiewicza od mostu
Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) w Szczecinie (inwestycja typu
„wybuduj”). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja Projektowa pn. „Przebudowa
torowiska wraz z siecią trakcyjną i infrastrukturą towarzyszącą oraz prac towarzyszących w ciągu ul.
Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)” opracowana
przez biuro projektowe Projekt-Infra Sp. z o.o., oraz Żak Tomasz WPT Projekt w 2017 r., która stanowi załącznik
nr 9 do SIWZ oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Dodatkowe dokumenty: Suplement, Errata, Dokumenty środowiskowe (Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach nr 41/2017 z dnia 30.11.2017 r., Karta Informacyjna Projektu, Zasięg oddziaływania)
stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ; Decyzja nr 993/17 z dnia 14.7.2017 r. – Pozwolenie na budowę,
stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ; Wzór tablicy informacyjnej o remontach – załącznik nr 12 do SIWZ; Wzór
tablicy informacyjnej unijnej – załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości na roboty budowlane / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

26/06/2019
S121
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/4

Dz.U./S S121
26/06/2019
295759-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

3/4

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.06.01.00-00-016/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Uzupełnienie sekcji I.1): Podana jest nazwa i adres podmiotu, który jest pełnomocnikiem zamawiającego: Gminy
Miasto Szczecin siedzibą przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin ustanowionym na podstawie Art. 15 ust.2 –
4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) do przygotowania i
przeprowadzenia tego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-449809

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
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Informacje dotyczące Sekcji V.1) Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93
ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, który stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę brutto w wysokości 27 443
579,14 PLN.
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Wysokość tej kwoty została podana bezpośrednio przed otwarciem oferty oraz zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp informacja dotycząca m.in. kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
została zamieszczona na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego.
W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało sześć ofert. Oferta złożona z najniższą ceną wynosi 28
539 096,21 PLN brutto, natomiast Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia może przeznaczyć
kwotę w wysokości 27 443 579,14 PLN.
W związku z tym, że Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego może przeznaczyć kwotę we skazanej
powyżej wysokości i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny wynikającej ze złożonej oferty tj. do kwoty 28 539
096,21 PLN, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

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://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2019
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