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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transport Miejskiego w Warszawie, w imieniu i
narzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o. (M.W.)
ul.Wilczy Dół 5
Warszawa
02-798
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Waśniewski
Tel.: +48 226554678
E-mail: zam-eh@metro.waw.pl
Faks: +48 226433997
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.metro.waw.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi transportu publicznego

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

Nazwa:
Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji Odcinka zachodniego, od szlaku za stacją
C6„Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją C4
Numer referencyjny: WP.25.00044.2018.K.I.PAWA

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wskazanej w pkt 3.1 PFU oraz
wybudowanie drugiego etapu odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie, w skład którego wchodzą:
1) stacja C4, w skład której, poza korpusem technologiczno-pasażerskim, wchodzi korpus techniczny dla torów
odstawczych i manewrowych wraz ze stanowiskami do obsługi pociągów i drobnych napraw oraz zapleczem
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techniczno-socjalnym, tunele tarczowe łączące korpus pasażerski z korpusem technicznym oraz system przejść
podziemnych pod skrzyżowaniem ulic Górczewska – Powstańców Śląskich dla obsługi ruchu pasażerskiego;
2) stacja C5 (korpus technologiczno–pasażerski);
3) szlak D5, w skład którego wchodzą dwa tunele jednotorowe, realizowane przy użyciu tarcz TBM oraz
wentylatornia szlakowa V5;
4) szlak D6, w skład którego wchodzą dwa tunele jednotorowe, realizowane przy użyciu tarcz TBM oraz szyb
demontażowy S6.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wskazanej w pkt 3.1 PFU oraz
wybudowanie drugiego etapu odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie, w skład którego wchodzą:
1) stacja C4, w skład której, poza korpusem technologiczno-pasażerskim, wchodzi korpus techniczny dla torów
odstawczych i manewrowych wraz ze stanowiskami do obsługi pociągów i drobnych napraw oraz zapleczem
techniczno-socjalnym, tunele tarczowe łączące korpus pasażerski z korpusem technicznym oraz system przejść
podziemnych pod skrzyżowaniem ulic Górczewska – Powstańców Śląskich dla obsługi ruchu pasażerskiego;
2) stacja C5 (korpus technologiczno–pasażerski);
3) szlak D5, w skład którego wchodzą dwa tunele jednotorowe, realizowane przy użyciu tarcz TBM oraz
wentylatornia szlakowa V5;
4) szlak D6, w skład którego wchodzą dwa tunele jednotorowe, realizowane przy użyciu tarcz TBM oraz szyb
demontażowy S6.
W ramach Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) wykonania dokumentacji projektowej wskazanej w pkt. 3.1 PFU,
2) wykonania robót budowlanych, obejmujących:
— budowę tuneli tarczowych,
— budowę wentylatorni szlakowej,
— budowę szybu demontażowego tarcz,
— budowę stacji pasażerskich,
— budowę korpusu technicznego torów odstawczych,
— budowę systemu przejść podziemnych, zintegrowanego z korpusem pasażerskim stacji C4,
— budowę połączenia torowo-instalacyjnego z pierwszym etapem realizacji odcinka zachodniego,
— zagospodarowanie terenu dla obiektów stacji, wentylatorni i szybu demontażowego,
— wykonanie niezbędnych prac w Centralnej Dyspozytorni.
Przedmiot Zamówienia należy wykonać:
1) w zakresie oraz w sposób zgodny z wszystkimi warunkami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i w jej załącznikach, w tym w szczególności w:
a) Programie Funkcjonalno –Użytkowym wraz z załącznikami (PFU) - stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
b) Wzorze Umowy wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU), stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ,
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2) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z wytycznymi zawartymi w pozwoleniach, zgodach,
uzgodnieniach, opiniach itp. dotyczących realizowanej Inwestycji, jak również aktualnym stanem wiedzy
technicznej.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu rękojmi za wady robót budowlanych / Waga: 32
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: Program Operacyjny Infratruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie będzie dofinansowane w ramach projektu Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III.

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.1.6)

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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 060-131628

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
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:
Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie - II Etap Realizacji Odcinka zachodniego, od szlaku za stacją
C6„Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją C4
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-046135

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
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Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych ( Dz.U. 2017 poz. 1579 j.t. ze zm.)– dalej ustawa Pzp w związku z art. 146 ust. 6 oraz w
związku z art. art. 12a ust. 3, art. 38 ust. 4a oraz art. 7 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W dniu 15 maja 2018 r. Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej Pismo nr 1 zmieniające
miedzy innymi termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu z dnia 25 maja 2018 r. na dzień 15 czerwca
2018 r. Zamawiający przygotował również do wysłania (tj. wypełnił formularz na stronie UPUE) ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia nr 2018/S 060-131628 z dnia 27.03.2018 r., w którym – w ślad za Pismem nr 1 - termin
składania i otwarcia ofert w postępowaniu winien zostać wydłużony do dnia 15 czerwca 2018 r. W dniu 29 maja
2018 r. Zamawiający powziął wiadomość o braku skutecznego przesłania do publikacji w UPUE informacji o
ww. zmianie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu i w tym samym dniu przesłał przedmiotowe
ogłoszenie o zmianie. W dniu 31 maja 2018 r. zostało opublikowane w UPUE ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
zmieniające termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu na dzień 15 czerwca 2018 r.
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert jest zmianą, która zgodnie z przepisem art. 38 ust.4a pkt. 2 pzp
powinna zostać przekazana do publikacji UPUE. W postępowaniu nie została zachowana procedura wynikająca
z treści przepisu art. 38 ust.4a ustawy Pzp, gdyż informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w
postępowaniu została upubliczniona na stronie Zamawiającego w dniu 15 maja 2018 r. natomiast ogłoszenie
o zmianie tego terminu zostało skutecznie przesłane do UPUE dopiero w dniu 29 maja 2018 r., czyli już po
terminie składania i otwarcia ofert wynikającym z pierwotnego ogłoszenia w UPUE. Powyższe naruszenie art.
38 ust. 4a ustawy pzp doprowadziło do rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią ogłoszenia w UPUE
a tego rodzaju rozbieżność (nawet o tymczasowym charakterze) mogła doprowadzić, do sytuacji, w której
potencjalny wykonawca, na podstawie informacji z ogłoszenia mógł przyjąć, iż termin do złożenia oferty
minął i w konsekwencji nie złożyć oferty, która mogłaby być faktycznie najkorzystniejsza. W konsekwencji,
naruszenie art. 38 ust. 4a ustawy pzp stanowi również naruszenie zasady przejrzystości i równego traktowania
wykonawców wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp oraz naruszenie ogólnych zasad wynikających z Traktatu WE .
W tym stanie rzeczy zmaterializowały się przesłanki z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp gdyż zaniechanie przez
Zamawiającego dokonania czynności publikacji zmiany ogłoszenia w UPUE jest naruszeniem przepisu ustawy,
które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
Analizując ww. stan faktyczny i prawny Zamawiający ustalił, że:
- w postępowaniu nr WP.25.00044.2018.K.I.PAWA wystąpiło naruszenie art. 12a ust. 3 , art. 38 ust. 4a pkt. 2 i
art. 7 pzp,
- ww. naruszenie przepisów ustawy pzp należy uznać za mogące mieć wpływ na wynik postępowania,
- brak jest możliwości usunięcia skutków naruszenia zasady równego traktowania wykonawców wynikającej z
treści art. 7 pzp,
- naruszenie stanowi nieprawidłowość zagrożoną korektą finansową
Tym samym postępowanie nr WP.25.00044.2018.K.I.PAWA obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego i na
podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp, w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp oraz w związku z art. 12a ust.
3, art. 38 ust. 4a oraz art. 7 ustawy Pzp, podlega unieważnieniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676 Warszawa
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Polska
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postepu 17
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676 Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2018

