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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:592029-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Nadzór nad robotami budowlanymi
2020/S 239-592029
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 23
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-825
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Grabska
E-mail: techniczny@wkd.com.pl
Tel.: +48 227554760
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wkd.com.pl
I.6)

Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

Nazwa:
Zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu dla
inwestycji pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy ...
Numer referencyjny: WKD10c-27-3/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i
inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47
w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą", w ramach zadania: „Modernizacja
infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do
Grodziska Mazowieckiego".

II.1.6)

Informacje o częściach
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To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 3 194 999.92 PLN

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71521000 Usługi nadzorowania placu budowy

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Linia kolejowa Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i
inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu dla inwestycji pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr
47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: Modernizacja
infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej
do Grodziska Mazowieckiego. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje wykonanie następujących
zadań w podziale na fazy i etapy realizacji zamówienia: FAZA I Etap wstępny - Wsparcie Zamawiającego w
zakresie analizy i sprawdzenia projektów wykonawczych i STWiORB (z wyłączeniem branż srk i teletechnicznej)
oraz analizy i sprawdzenia PFU dla branż srk i teletechnicznej, opracowanych przez Jednostkę Projektową.
Etap 1–zawieszenie wykonywania usługi Etap 2-Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie realizacji
robót budowlanych: a) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Umową oraz warunkami kontraktowymi
FIDIC; b)Zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa kontraktu w zakresie
jego rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej; c)Zarządzanie techniczne, w
tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru budowlanego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
dla Kontraktu; d)Zarządzanie w tym koordynacja wszystkich zadań w ramach inwestycji; e)Opiniowanie i
weryfikacja oraz ostateczne zatwierdzanie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę robót
budowlanych;f)Współpraca z nadzorem autorskim;g)Współpraca z Konserwatorem zabytków;h)Prowadzenie
nadzoru środowiskowego; FAZA II (Prawo opcji) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie gwarancji i
zgłaszania wad. Zamawiający zastrzega, iż nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji. Zamawiający
wymaga, aby zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca oraz Podwykonawca, zatrudniali na podstawie
umowy o pracę, osoby dedykowane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji przedmiotu
zamówienia.Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy – osoby, które biorą udział w realizacji
zamówienia, w szczególności wykonujące czynności bezpośrednio związane z koordynowaniem realizacji
przedmiotu zamówienia i wykonywaniem usług nadzoru, w tym osobę/osoby wskazane do pełnienia roli
Asystenta wielozadaniowego – specjalisty ds. raportowania i harmonogramów i obsługi administracyjnej
Biura Inżyniera Kontraktu.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Rozdz.III, ust. 5 SIWZ czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:a) żądania oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownika/pracowników na podstawie umowy o pracę,b) żądania poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika/pracowników,c)innych dokumentów - zawierających
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę
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oraz zakres obowiązków pracownika.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w
Załączniku nr 4 do SIWZ. Zamawiający korzystając z dyspozycji art.93 ust. 1a ustawy Pzp informuje, iż może
unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki,które Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Faza II (zamówienie rozszerzone w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji)
Etap 3 - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie gwarancji i zgłaszania wad, obejmujące realizację
następujących zadań:
a) Prowadzenie inspekcji i przeglądu budowy przy udziale Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego
(wraz ze sporządzaniem protokołu z wykazaniem usterek, wad itp.) - raz na kwartał (w ciągu pierwszych 36
miesięcy po zakończeniu realizacji budowlanych), oraz raz na sześć miesięcy (w ciągu dalszych 24 miesięcy
zakończeniu realizacji budowlanych), a także na każde pisemne wezwanie Zamawiającego;
b) Egzekwowanie usunięcia usterek i wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia i Protokole odbioru
końcowego;
c) Przegląd stanu technicznego przedmiotu Kontraktu zrealizowanego przez Wykonawcę Robót budowlanych;
d) Rejestrowanie usterek i wad oraz egzekwowanie ich usunięcia;
e) Zwoływanie komisyjnych przeglądów interwencyjnych, przeglądów i odbiorów gwarancyjnych/
pogwarancyjnych i wsparcia merytorycznego dla Zamawiającego w przeprowadzaniu przeglądów
gwarancyjnych/pogwarancyjnych;
f) Przygotowanie Świadectwa Wykonania (jeżeli okres gwarancji będzie pokrywać się z okresem pracy Inżyniera
Kontraktu) i ostatecznego rozliczenia płatności;
g) Przygotowanie Raportów w okresie gwarancji i zgłaszania wad, w tym: Raportu końcowego, Raportów
kwartalnych, Raportów rocznych i Raportu zamknięcia;
h) Wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności (jeżeli okres gwarancji będzie pokrywać się z okresem
pracy Inżyniera Kontraktu) i ostatecznego rozliczenia płatności;
i) Przedstawianie propozycji rozstrzygnięć roszczeń finansowych i sporów;
j) Przedstawianie propozycji zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania umowy na roboty budowlane i kwot
zatrzymanych;
k) Przygotowanie rozliczenia Kontraktu;
l) Rekomendacja zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na Roboty budowlane;
m) W przypadku wykonywania prac i Robót budowlanych związanych z usuwaniem wad, obowiązki związane z
nadzorem budowlanym i inwestorskim.
Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest doręczenie Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia woli
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający najpóźniej w
terminie 35 dni kalendarzowych przed zakończeniem Fazy I realizacji zamówienia (zamówienie podstawowe)
podejmie decyzję w sprawie realizacji Fazy II (prawo opcji). W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego
z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający zastrzega, iż nie jest
zobowiązany do skorzystania z prawa opcji.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt jest realizowany w ramach podpisanej Umowy o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0038/18-00 dla
Projektu „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47
od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego"
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dot. pkt II.2.5) Kryteria udzielania zamówienia
C1 – Cena ofertowa brutto za wykonanie Etapu 2 – waga 50
C2 – Cena ofertowa brutto za wykonanie Etapu 3 – waga 10
D – Doświadczenie zawodowe kluczowego personelu – waga 40

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 046-109455

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
Nazwa:
Zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu dla
inwestycji pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy ...
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
01/12/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
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: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: SAFEGE S.A.S. Societe par Actions Simplifiee (Spółka Akcyjna uproszczona)
Krajowy numer identyfikacyjny: FR 82542021829
Adres pocztowy: 15-27 rue du Port, Parc de I'lle
Miejscowość: Nanterre Cedex
Kod NUTS: FR FRANCE
Kod pocztowy: 92022
Państwo: Francja
E-mail: przetargi@safege.pl
Tel.: +48 224794247
Faks: +48 224794248
Adres internetowy: www.safege.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 448 147.43 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 194 999.92 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6)

Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / 4587803

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI ust. Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. 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. Domniemywa się,
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iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 5 zdanie drugie albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej;
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) powyżej 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 przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzielenia zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI (art. 179–
198) ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z
późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / 4587803

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2020
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