
Dz.U./S S245
18/12/2015
444709-2015-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości
ex ante - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji

1 / 4

18/12/2015 S245
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości
ex ante - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 4

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444709-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Chojnice: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2015/S 245-444709

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
pl. Piastowski 27a
Osoba do kontaktów: Mariusz Lorek
89-600 Chojnice
POLSKA
Tel.:  +48 523974176
E-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl 
Faks:  +48 523970001
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://wodociagi.chojnice.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych
obiektów technologicznych – zamówienie dodatkowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Kod NUTS PL631

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:
1) ul. Igielska:
a) Przywóz gruntu do zasypania obiektów nr 8, 22 i 23 oraz sieci technologicznych i przepompowni.
b) Przywóz gruntu do zasypania zbiornika nitryfikacji.
c) Fundamenty pod filtry węglowe.
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d) Uzupełnienie instalacji c.o. glikolem.
e) Obudowa okapów budynków technicznych płytami OSB.
2) ul. Zielona:
a) Zabezpieczenie kanału dopływowego Ø 1000.
b) Trasy kabli zasilających pompy w zbiorniku pomp – ob. nr 9.
c) Wymiana belek podsuwnicowych – centralna przepompownia ścieków.
d) Wymiana parapetów – budynek krat wielofunkcyjny.
e) Wykonanie szczelnej nawierzchni drogowej z betonu cementowego – płyta najazdowa przy ob. nr 5.
f) Wymiana bramy na obiekcie nr 2.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45200000

II.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załącznikach D1, D2 lub D3, w zależności od
przypadku)
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE
zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w
dyrektywie: tak
Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE
Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku IIB do dyrektywy
Powierzenie wykonania zamówienia innemu Wykonawcy, z przyczyn technicznych i gospodarczych, nieznajduje
uzasadnienia (wysokie koszty wprowadzenia nowego wykonawcy, jeden teren budowy), a wykonanie
zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Podstawa prawna art. 67
ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2013 r. poz. 907 ze zmianami).

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 040-065491 z dnia 26.2.2014
z dnia 26.2.2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 196-345751 z dnia 11.10.2014
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 016-024026 z dnia 23.1.2015

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65491-2014:TEXT:PL:HTML
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

V.2) Informacje o ofertach

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Konsorcjum firm: Lider – Molewski Sp. z o.o. Włocławek, Partnerzy – Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A.
Włocławek, Inenergia Sp. z o.o. Sp.k. Inowrocław
ul. Płocka 164
87-800 Włocławek
POLSKA
E-mail: sekretariat@molewski.eu 
Tel.:  +48 544130400
Adres internetowy: http://www.molewski.eu/
Faks:  +48 544130402

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Fundusz Spójności Program
Infrastruktura i Środowisko.

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI
ustawy z 29.1.2014 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801

mailto:sekretariat@molewski.eu
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.12.2015

http://www.uzp.gov.pl/

