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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59072-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Stargard: Roboty budowlane
2019/S 027-059072
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.
NIP 854-23-67-178
ul. Szczecińska 35
Stargard
73-110
Polska
Osoba do kontaktów: Honorata Siry-Jabłońska
Tel.: +48 695982436
E-mail: przetargi@osir.stargard.pl
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.osir.stargard.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.osir.stargard.pl/centrum-rekreacji/przetarg/przebudowa-i-rozbudowa-plywalni-miejskiej
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

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

Nazwa:
Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard
Sp. z o.o. w Stargardzie
Numer referencyjny: OSiR/1/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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45000000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę i rozbudowę krytej
pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie. Obiekt
położony jest przy ul. Szczecińskiej 35, na działce numer geodezyjny 100 w obrębie 9 miasta Stargard. Dane
charakteryzujące przedmiotowy obiekt:
a) Powierzchnia użytkowa obiektu 4 542,90 m

2

2

b) Powierzchnia zabudowy 2 443,20 m
c) Kubatura 27 540 m

3
2

d) Powierzchnia lustra basenu 512 m

2

e) Drogi, dojazdy, miejsca parkingowe 3 223m
f) Chodniki 1 653m

2

g) Tereny zielone, istniejące, adaptowane: 2 669m
h) Powierzchnia biologicznie czynna 3 636m

2

2

2

i) Powierzchnia terenu inwestycji 9 988m
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe świadczonej usługi, o których mowa w
art. 91 ust. 2a Pzp, zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa
stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 057 689.16 EUR

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
45212130
45212212
45300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL427
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekt położony jest przy ul. Szczecińskiej 35, na działce numer geodezyjny 100 w obrębie 9 miasta Stargard.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę i rozbudowę krytej
pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie. Obiekt
położony jest przy ul. Szczecińskiej 35, na działce numer geodezyjny 100 w obrębie 9 miasta Stargard. Dane
charakteryzujące przedmiotowy obiekt:
2

a) Powierzchnia użytkowa obiektu 4 542,90m
b) Powierzchnia zabudowy 2 443,20m
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3

c) Kubatura 27 540m

2

d) Powierzchnia lustra basenu 512m

2

e) Drogi, dojazdy, miejsca parkingowe 3 223m
f) Chodniki 1 653m

2

g) Tereny zielone, istniejące, adaptowane: 2 669m
h) Powierzchnia biologicznie czynna 3 636m

2

2

2

i) Powierzchnia terenu inwestycji 9 988m
2) W ramach przedmiotu zamówienia zakłada się dobudowę do istniejącego obiektu segmentu wejściowego
S1, segmentu siłowni S2, segmentu hali basenowej S3, klatki schodowej zjeżdżalni Kl, dwóch, ocieplonych,
zjeżdżalni rurowych na konstrukcji opartej o trzy słupy.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie rozruchu obiektu oraz udzielenie rocznego
serwisu dla wykonanego obiektu, wraz z ewentualną wymianą poszczególnych elementów.
4) Uwaga: Dokumentacja projektowa opisuje również dostawę elementów wyposażenia siłowni i wyposażenia
meblowego. Zakres ten nie stanowi przedmiotu zamówienia w tym postępowaniu. Na dostawę przedmiotowych
elementy siłowni i wyposażenia meblowego Zamawiający przeprowadzi oddzielne postępowanie. Obowiązkiem
Wykonawcy będzie natomiast wprowadzenie na plac budowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym, Dostawcy
przedmiotowych elementów jeszcze przed zakończeniem całości robót, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe świadczonej usługi, o których mowa w
art. 91 ust. 2a Pzp, zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa
stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 198 222.43 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie objęte jest dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Umowa RPZP.02.06.00-32-A010/16-00 z dnia
25 maja 2017 r. „Poprawa efektywności energetycznej budynku pływalni miejskiej w Stargardzie - przebudowa i
rozbudowa”.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, który przedłoży
najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu, tj. uzyska
największą ilość punktów przyznanych według zasad i kryteriów określonych w Rozdziale XV SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/03/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/05/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/03/2019
Czas lokalny: 10:10
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Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza prywatnego w siedzibie zamawiającego
w budynku Hotelu 104 należącym do Ośrodka Sportu i Rekreacji OSIR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie, Hotel
104, ul. Pierwszej Brygady 1, 73-110 Stargard, POLSKA, w sali konferencyjnej.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania: Honorata Siry – Jabłońska, tel. 695 982
436, e-mail: przetargi@osir.stargard.pl .
2) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Daniel Ziemięcki - dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji, tel. 91
573 23 34, e-mail: dyrektor_techniczny@osir.stargard.pl
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2019
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