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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:484166-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Roboty budowlane
2020/S 200-484166

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: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 73
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emanuela Sowińska
E-mail: zamowienia@zimslupsk.com 
Tel.:  +48 598410091
Faks:  +48 598483735
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zimslupsk.com
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa transportowego węzła integracyjnego miasta Słupska
Numer referencyjny: ZP.261.10.2020.ZP1

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 zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. zadania inwestycyjnego 
pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji 
zbiorowej” – umowa o dofinansowanie nr RPPM.09.01.02-22-0003/17-00 z dnia 12 września 2017 r., 
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realizowanego w ramach projektu. Wykonawca obowiązany jest wykonywać sukcesywnie, częściami przedmiot 
zamówienia. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia celu projektu, tj. 
wybudowania efektywnie funkcjonującego, w skali regionu, transportowego węzła integrującego publiczny 
transport zbiorowy.
2. Projektowanie i budowa będą realizowane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC – Warunki 
kontraktowe 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 – SIDIR – żółty FIDIC.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 23 495 934.96 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Słupsk, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Zamówienie obejmuje m.in. zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi 
przepisami bhp, ppoż. oraz sztuką budowlaną, robót budowlanych opisanych w PFU, obejmujących także niżej 
wymienione elementy, lecz bez ograniczania się wyłącznie do nich:
a) opracowanie mapy do celów projektowych;
b) uzyskanie wszelkich materiałów potrzebnych do projektowania;
c) występowanie w imieniu Zamawiającego i uzyskanie koniecznych warunków technicznych, ekspertyz, 
uzgodnień, oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych 
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
d) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do realizacji robót zgodnie z wymaganiami i w ilości określonej w 
PFU;
e) przeprowadzenie prac przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających;
f) zabezpieczenie placu budowy;
g) zorganizowanie zaplecza oraz biura budowy;
h) przeprowadzenie prac rozbiórkowych;
i) oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg;
j) zapewnienie bieżącej stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne;
k) założenie i prowadzenie dokumentacji budowlanej przewidzianej przepisami prawa oraz dokumentującej 
wszelkie uwarunkowania prowadzonych robót budowlanych;
l) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, wraz z uzyskaniem odbioru robót i przygotowaniem dokumentów 
związanych z oddaniem obiektów do użytkowania;
m) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robót, w tym wykonanie operatu 
powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą;
n) dokonanie sprawdzenia i rozruchu urządzeń oraz poprawności działania systemu;
o) przedłożenie, pod rygorem odmowy montażu instalacji, urządzeń lub innych podzespołów lub ich 
zdemontowania, przed montażem urządzeń lub innych podzespołów następujących dokumentów:
— deklaracji własności użytkowych pozwalających na umieszczenie przez producenta znaku CE lub 
równoważnego, tj. nadanego przez niezależne laboratorium badawcze, posiadających akredytację na terenie 
Unii Europejskiej i potwierdzające wykonanie zgodnie z normami,
— kart katalogowych, specyfikacji technicznych lub innych dokumentów równoważnych producenta, które 
posiadają niezbędne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, określonych odpowiednio 
w SIWZ, PFU i dokumentacji; Wykonawca winien potwierdzić autentyczność dostarczanych dokumentów 
poprzez zapis na każdej stronie ich tekstów: „Za zgodność z oryginałem”;
p) wykonanie oraz zamontowanie 1 tablicy informacyjnej dwustronnej i 4 tablic pamiątkowych zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego programu 
operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020 (Załącznik nr 19 do SIWZ), aktualnymi na dzień 
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dokonywania danej czynności związanej z realizacją umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 
wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji i pozwoleń na montaż tablic i ich ekspozycję;
q) przeniesienie na Zamawiającego praw własności intelektualnej do wykonanej dokumentacji;
r) zapewnienie obsługi konserwatorskiej, geodezyjnej, geotechnicznej, i archeologicznej;
s) wykonanie dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi niezbędnymi protokołami 
z prób i pomiarów oraz atestami i aprobatami;
t) przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji i 
zamontowanych urządzeń;
u) wykonanie przeglądów gwarancyjnych i usług serwisowych wytworzonych w ramach zamówienia budynków, 
instalacji i urządzeń przez okres obowiązywania gwarancji.
8. Wymagany okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy. Szczegóły w 
Szczególnych warunkach kontraktu.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ i zał. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Personel Wykonawcy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Zagospodarowanie gruntu rodzimego i kostki kamiennej z rozbiórki / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis IT / Waga: 10
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:
Projekt „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla 
komunikacji zbiorowej” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu 
operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 9 Mobilność, działanie 9.1 
Transport miejski, poddziałanie 9.1.2 Transport miejski współfinansowanego z EFRR.

II.2.14) Informacje dodatkowe

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 088-209643

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:
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„Budowa transportowego węzła integracyjnego miasta Słupska” w ramach projektu „Węzeł transportowy 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
08/10/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ATP Budownictwo Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kijowskiego 5
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
E-mail: biuro@atpb.pl 
Tel.:  +48 501683326
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 26 861 790.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 23 495 934.96 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

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
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Prawa i 
obowiązki Wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Pzp (art. 
179–198g).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2020
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