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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435556-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Roboty w zakresie budowy dróg
2018/S 193-435556
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
Poznań
61-623
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Olejniczak
Tel.: +48 612258131
E-mail: przetargi@wzdw.pl
Faks: +48 618520131
Kod NUTS: PL4
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wzdw.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wzdw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

Nazwa:
Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek
Numer referencyjny: WZP.271-137/18

II.1.2)

Główny kod CPV
45233120

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4)

Krótki opis:
Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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
45221100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo wielkopolskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 669
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.30.05.01-30-0008/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 350 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta
pięćdziesiąt tysięcy).

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy
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III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i dośw polegającymi na wyk. (zakoń.) w okresie ostatnich 7 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dział. jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3
zad. związanych z realizacją inwestycji drogowo-mostowych, każda o wart. nie mniejszej niż 20 000 000 PLN
brutto, w tym:
— co najmniej 1 zad. zawierające w swoim zakresie budowę nowego obiektu mostowego nad śródlądową
drogą wodną i co najmniej 1 zad. zawierające w swoim zakresie budowę obiektu mostowego o rozpiętości
teoretycznej najdłuższego przęsła min. 25 m lub dł. obiektu min. 100 m. lub
— co najmniej 1 zadanie zawierające w swoim zakresie budowę nowego obiektu mostowego nad śródlądową
drogą wodną o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła min. 25 m lub dł. obiektu min. 100 m.
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez
Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu
odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/dokumentu i kurs walut.
Uwaga: przez wykonanie należy rozumieć podpisanie protokołu końcowego odbioru robót lub dokumentu
równoważnego, przez inwestycję drogową lub drogowo-mostową należy rozumieć kontrakt, którego realizacja
obejmowała budowę drogi kat min. G zawierającej obiekty mostowe (estakady, wiadukty, mosty, kładki dla
pieszych), przez śródlądową drogę wodną należy rozumieć drogi wodne znajdujące się w zał. do Rozp. RM z
dn 10.12.2002 r. (poz. 1786), przez rozpiętość teoretyczną należy rozumieć odl. między osiami podparć przęsła
mierzoną wzdłuż osi obiektu, a w przypadku braku łożysk między środkami grubości podpór, przez dł obiektu
należy rozumieć jako odl. w rzucie poziomym mierzoną po osi jezdni lub ciągu komunikacyjnego między zew
krawędziami skrzydeł;
b) Wykonawca musi wykazać os, które zostaną skierowana do real. zam. posiadające kwal. zaw., uprawnienia,
dośw. i wyksz. niezbędne do wyk. zam. oraz Wykon musi wykazać że będzie dysponował tymi os podając
podstawę do dysponowania nimi:
1.-1 os. na stanowisko Kierownika Budowy: a) z dośw. w pełnieniu fun. Kierownika Budowy lub Kierownika
robót mostowych, na co najmniej 2 kontraktach bud, które zostały zreal. i zakoń. w okresie ostatnich 10 lat
przed upływem składania ofert w niniejszym postęp, łącznie spełniające poniższe wymagania na co najmniej:
1 kontrakcie dot inwestycji drogowo-mostowej na drodze klasy min G o wartości nie mniejszej niż 20 mln PLN
brutto, na co najmniej 1 zad od pocz. realizacji robót do ich zakończenia; b.z doświadczeniem w pełnieniu fun
kierownika robót branży mostowej, 2 kontraktach bud dot inwes. drogowo-mostowych lub mostowych, które
zostały zreal. i zakoń. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem składania ofert w niniejszym postęp, łącznie
spełniające poniższe wymagania, co najmniej:
— 1 zad. od początku realizacji robót do ich zak.,
— 1 kontrakt, na którym był bud obiekt mostowy o konstrukcji zespolonej (stal – beton),
— 1 kontrakt, na którym był bud obiekt mostowy min dwuprzęsłowy sprężony kablobetonowy,
— 1 kontrakt, na którym był bud obiekt mostowy nad śródlądową drogą wodną,
— 1 kontrakt, na którym był bud obiekt mostowy o rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła min. 30 m lub
dł. obiektu min. 150 m. Wykazana os. musi spełnić wszystkie powyższe warunki, przy czym każde wskazane
zad może jednocześnie potwierdzać spełnienie kilku warunków.
2.-1 os na stanowisko Kierownika robót drogowych: a. z dośw. w pełnieniu fun. Kierownika robót branży drog.,
na co najmniej 2 kontraktach, które zostały zreal. i zakoń. okresie ostatnich 10 lat przed upływem składania
ofert w niniejszym postęp(co najmniej na 1 zad od pocz. real.robót do ich zakoń.), w tym na co najmniej 1 kontr.
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dot. inwes. drogowej na drodze kl min G o wart nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto, b. z upraw budow. bez
ograniczeń w spec drogowej lub konstrukcyjno-bud. od min 3 lat; 3. cd warunków poniżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3. 1 osobą na stanowisko Kierownika robót sanitarnych
a. z doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń kanalizacyjnych, na co najmniej 2 kontraktach budowlanych dotyczących inwestycji drogowych,
które zostały zrealizowane i zakończone okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert w niniejszym
postępowaniu,
b. z uprawnieniami budowlanymi instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez
ograniczeń lub równoważnymi
4. jedną osobą na stanowisko Kierownika robót telekomunikacyjnych
a. z doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych, na co najmniej 2 kontraktach budowlanych dotyczących inwestycji drogowych,
które zostały zrealizowane i zakończone okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert w niniejszym
postępowaniu,
b. z uprawnieniami budowlanymi instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez
ograniczeń lub równoważnymi
5. 1 osobą na stanowisko Kierownika robót elektroenergetycznych
a. z doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, na co najmniej 2 kontraktach budowlanych dotyczących
inwestycji drogowych, które zostały zrealizowane i zakończone okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania
ofert w niniejszym postępowaniu,
b. z uprawnieniami budowlanymi instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważnymi
6. 1 osobą na stanowisko Kierownika robót gazowych
a. z doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń gazowych, na co najmniej 2 kontraktach budowlanych dotyczących inwestycji drogowych, które
zostały zrealizowane i zakończone okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert w niniejszym
postępowaniu,
b. z uprawnieniami budowlanymi instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych bez ograniczeń
lub równoważnymi
7. Geodety
a. z doświadczeniem przy realizacji co najmniej trzech kontraktów obejmujących roboty mostowe w ostatnich 7
latach, w tym co najmniej na 1 zadaniu od początku realizacji robót do ich zakończenia
b. posiadającego uprawnienia geodezyjne do obsługi inwestycji (zakres 4)
Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków:
— Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
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zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informację o
podstawie do dysponowania tymi osobami
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z SIWZ

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: tak

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: 14/11/2018
Czas lokalny: 12:00

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: 12/01/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51, POLSKA

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego zachodzą
okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu
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b) spełnia warunki udziału w postępowaniu
2. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego
europejskiego dokument zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie ar. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
UE zwanym dalej JEDZ, którego należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny
ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
8.7.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2. SIWZ:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
2) pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
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02-676
Polska
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2018
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