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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:437518-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Karczew: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2017/S 211-437518

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Karczew
PL
ul. Warszawska 28
Karczew
05-480
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Skwara
Tel.:  +48 227806588
E-mail: m.skwara@karczew.pl 
Faks:  +48 227806588
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: www.karczew.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Karczew w ramach Projektu „Wybierzmy rower-Partnerstwo
dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”.
Numer referencyjny: nr sprawy: ZP.271.7.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45111000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:m.skwara@karczew.pl
www.karczew.pl
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Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Karczew w ramach Projektu
„Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”. Przedmiotowe zamówienie jest
częścią Projektu „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” realizowanego
na terenie 6 gmin – Halinowa, Józefowa, Karczewa, Otwocka, Sulejówka i Wiązowny. Realizacja projektu
współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej
IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”,
poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 222 305.68 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa ścieżek rowerowych w ramach przebudowy istniejących pasów drogowych: ul. Piłsudskiego, ul.
Otwockiej, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Hallera, ul. Miziołka w miejscowości Karczew wraz z budow
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Na terenie gminy Karczew (województwo mazowieckie).

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres prac wchodzą m.in. następujące roboty:
1)wykonanie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego o łącznej długości 2.907,56 m;
2)wykonanie chodników z kostki betonowej;
3) wykonanie zjazdów;
4)wykonanie miejsc postojowych z płyt betonowych typu EKO.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót (mające
charakter pomocniczy gdyż Zamawiający przyjął jako formę wynagrodzenia – ryczałt) oraz dokumenty wspólne
dla Części I i II zamówienia – stanowiące załączniki do SIWZ. Szczegółowo ww. załączniki wymienione są w
rozdziale XVIII SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
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: RPMA.04.03.02-14-6153/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla Części I: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy
złotych i 00/100). Szczegóły zawiera SIWZ.
2.Szczegóły dotyczące kryteriów oceny ofert oraz wymagania co do dokumentów zostały zawarte w
dokumentacji postępowania: SIWZ.
3. W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie procedura o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2772W w Karczewie, powiat otwocki, polegającej na budowie ciągu pieszo-
rowerowego z poprawą odwodnienia.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Na terenie gminy Karczew (województwo mazowieckie).

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakres prac wchodzą m.in. następujące roboty:
1)wykonanie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego o łącznej długości 1.100,00 m;
2)wykonanie chodników z betonu asfaltowego;
3)wykonanie zjazdów.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót (mający
charakter pomocniczy gdyż Zamawiający przyjął jako formę wynagrodzenia – ryczałt) oraz dokumenty wspólne
dla Części I i II zamówienia – stanowiące załączniki do SIWZ. Szczegółowo ww. załączniki wymienione są w
rozdziale XVIII SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
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: RPMA.04.03.02-14-6153/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla Części II: 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy
złotych i 00/100). Szczegóły zawiera SIWZ.
2.Szczegóły dotyczące kryteriów oceny ofert oraz wymagania co do dokumentów zostały zawarte w
dokumentacji postępowania: SIWZ.
3. W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie procedura o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, że na dzień
28.8.2017 r. przewidywał posiedzenie Sesji Rady Miejskiej podczas której planował zapewnienie środków
finansowych na realizację niniejszego zamówienia, w przypadku gdyby po otwarciu ofert w niniejszym
postępowaniu, okazało się, że cena najkorzystniejszej oferty (dot. Części I i Części II zamówienia) przekracza
kwoty jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (które podał bezpośrednio
przed otwarciem ofert – art. 86 ust. 3 ustawy Pzp). Dodatkowo, skrócenie terminu wynikało również z pilnej
potrzeby udzielenia zamówienia, wykonania robót budowlanych o wartości: do 817 961,32 PLN brutto do
dnia 15.12.2017 r. (dot. Części I zamówienia), do 352 008,59 PLN brutto do dnia 15.12.2017 r. (dot. Części II
zamówienia) – zapisy w SIWZ we wzorze Umowy stanowiącym Zał. nr 4 dla Części I i Zał. nr 4a dla Części II
zamówienia – § 3 ust. 1 pkt 1).

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 137-280532

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
Część nr: 1

Nazwa:
Budowa ścieżek rowerowych w ramach przebudowy istniejących pasów drogowych: ul. Piłsudskiego, ul.
Otwockiej, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Hallera, ul. Miziołka w miejscowości Karczew wraz z budow

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/10/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Towemo Sp. z o.o.
PL
ul. Marszałkowska 4

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280532-2017:TEXT:PL:HTML
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Otwock
05-402
Polska
E-mail: phu.towemo@wp.pl 
Kod NUTS: PL912
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PHU Towemo Monika Szczygieł
PL
ul. Stefana Żeromskiego 73k
Otwock
05-400
Polska
Kod NUTS: PL912
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 085 014.55 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 225 280.58 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2772W w Karczewie, powiat otwocki, polegającej na budowie ciągu pieszo-
rowerowego z poprawą odwodnienia.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/10/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Towemo Sp. z o.o.
PL
ul. Marszałkowska 4
Otwock
05-402
Polska
E-mail: phu.towemo@wp.pl 

mailto:phu.towemo@wp.pl
mailto:phu.towemo@wp.pl
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Kod NUTS: PL912
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PHU Towemo Monika Szczygieł
PL
ul. Stefana Żeromskiego 73k
Otwock
05-400
Polska
Kod NUTS: PL912
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 765 698.44 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 997 025.10 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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
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:
1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (art.
179-198 a-g).
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy
Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
6.Odwołanie 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.
7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

