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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354839-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
2021/S 133-354839
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: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rybaki 31/35
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
Tel.: +48 566586500
Faks: +48 5665540151
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wodociagi.torun.com.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/torunskie_wodociagi/proceedings
I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

Nazwa:
Kontrakt Z-13/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia - II etap"
Numer referencyjny: TFSIII.38.Z-13/W.2016

II.1.2)

Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres Kontraktu
Z-13/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia - II etap” zgodnie
z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i
mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, czwarte wydanie
angielsko-polskie niezmienione 2008 (z erratą), tłumaczenie pierwszego angielskiego oryginału wydanego
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w 1999 roku przez Międzynarodową Federację Inżynierów - Konsultantów (Fédération Internationale des
Ingénieurs - Conseils - FIDIC).
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych z projektowaniem wchodzących w zakres
Kontraktu Z-13/W „Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia - II etap”.
Kontrakt obejmuje modernizację ok. 8,7 km sieci DN 150-1000 oraz DN 200/300 do 1000/1500 w ulicach:
— Prądzyńskiego,
— Elektrycznej,
— Suchej,
— Św. Józefa, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Placu Frelichowskiego,
— Św. Klemensa,
— Gazowej,
— Równinnej,
— Grabowskiego,
— Fałata - Łukasiewicza,
— Boboli,
— Narcyzowej,
— Droga Trzeposka,
— Kameliowej,
— Wojska Polskiego/Przy Kaszowniku,
— Jaroczyńskiego,
— Przy Kaszowniku,
— Odrodzenia i Legionów,
— Sobieskiego,
— Chabrowej,
— Żeglarskiej,
— Ligi Polskiej,
— Poznańskiej,
— Konstytucji 3 Maja,
— Słowackiego,
— Grudziądzkiej,
— Dziewulskiego,
— Kraszewskiego, na odcinku od Pl. Hoffmana do ul. Matejki.
W związku z ograniczoną liczbą znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia informacje dotyczące opisu przedmiotu
zamówienia zostały zawarte w SIWZ (Załącznik nr 1) dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/
torunskie_wodociagi/proceedings.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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:
POIŚ.02.03.00-00-0049/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1.Zamówienie stanowi część większego zamówienia o wartość szacunkowej wyższej niż kwota określona w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.SIWZ będzie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/pn/torunskie_wodociagi/proceedings
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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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-637594

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: 1
Nazwa:
Kontrakt Z-13/W "Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia - II etap"
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:
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
93 ust. 1a ustawy Pzp.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 93 ust. 1a, pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
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zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania została przewidziana w
ogłoszeniu o zamówieniu.
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dz.U.U.E. pod nr 2020/S 252-637594
28.12.2020 (sekcja VI.3) Informacje dodatkowe, pkt 2) Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
części zamówienia środki objęte wnioskiem o rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz zwiększenie
kwoty dofinansowania projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap”,
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej II
- Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
Z uwagi na brak decyzji Instytucji Wdrażającej w przedmiocie ww. wniosku, co oznacza, że Zamawiającemu
nie zostały przyznane środki przeznaczone na sfinansowanie części zamówienia zachodzi przesłanka do
unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

13/07/2021
S133
https://ted.europa.eu/TED

4/5

Dz.U./S S133
13/07/2021
354839-2021-PL

5/5

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2021
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