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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225985-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
2020/S 095-225985

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: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 527-020-63-46
Adres pocztowy: ul. Mazowiecka 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-048
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
E-mail: przetargi@mzdw.pl 
Tel.:  +48 222449000
Faks:  +48 222449013
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzdw.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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 nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na trasie S-8” – przewidziane do
dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014–2020 – nr postępowania 180/19
Numer referencyjny: 180/19

II.1.2) Główny kod CPV
45233120

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@mzdw.pl
www.mzdw.pl
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Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na trasie S-8 – przewidziane do
dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014–2020. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych (część
IV SIWZ). Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny
koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na
podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy” sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osoby odpowiedzialnej
zaprowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracowników fizycznych wykonujących roboty w branży drogowej.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 36 631 800.55 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45112000
45111100
45111000
45231000
45233000
45233221
45233290
45233280
45200000
45231300
45231400
45232310

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga wojewódzka nr 635 do węzła „Wołomin” na trasie S-8, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1.1. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na trasie S-8 – przewidziane do
dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014–2020.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i szczegółowych
specyfikacjach technicznych (część IV SIWZ). Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany
jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu „na czas budowy” sporządzonego
przez i na koszt Wykonawcy.
1.3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
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W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym.
1.4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej w
zakresie realizacji zamówienia.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia:
— praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu,
— pracownicy fizyczni wykonujący roboty w branży drogowej.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 15
083 682,58 PLN netto.
W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie: robót przygotowawczych; robót rozbiórkowych;
robót ziemnych; odwodnienie korpusu drogowego; wykonanie podbudowy; wykonanie nawierzchni; wykonanie
robót wykończeniowych; wykonanie oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; montaż ekranów
akustycznych na cokole wraz z fundamentem żelbetowym;wykonanie elementów ulic; budowa sieci kanalizacji
deszczowej; przebudowa sieci wodociągowej; budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenia
drogowego); budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych (n.n., s.n.); budowa sieci elektroenergetycznych
(przyłącze do przepompowni); budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnych; dokumentacja realizacyjno-
technologiczna i powykonawcza; wprowadzenie i likwidacja czasowej organizacji ruchu; kompensacja
przyrodnicza – zakup i montaż skrzynek dla zwierząt.
Ww. roboty dotyczą odcinka, na którym będą wykonywane roboty budowlane i/lub odcinkach przyległych.
Zamawiający na podstawie art. 24aa Ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019
r., poz. 1843) najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza będzie podlegał wykluczeniu lub
nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.
Wymagany termin realizacji Zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy (18 miesięcy od daty
podpisania umowy – termin wykonania robót; 24 miesiące od daty podpisania umowy – termin uzyskania
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: 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.07.01.00-14-d535/19

II.2.14) Informacje dodatkowe



Dz.U./S S95
15/05/2020
225985-2020-PL

Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 4 / 6

15/05/2020 S95
https://ted.europa.eu/
TED

Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 6

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: 2019/S 231-565397

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:
„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na trasie S-8” – przewidziane do
dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014–2020 – nr postępowania 180/19

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
11/05/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Colas Polska sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 786-13-95-883
Adres pocztowy: ul. Nowa 49
Miejscowość: Palędzie
Kod NUTS: PL41
Kod pocztowy: 62-070
Państwo: Polska
E-mail: oferty@colas.pl 
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 36 631 800.55 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 296 429.31 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565397-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:oferty@colas.pl
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Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
P.P.U.H.B.CEWOGAZ J.WOLSKI kierowanie i realizacja r. instalacyjnych wod-kan gaz
Podkowa Sp. z o.o.kierowanie i realizacja r. elektrycznych i elektroenergetycznych
TELEKOM WARMIA Sp. z o.o. Przeds. Teleko. kierowanie i realizacja r. teleko.
J. Anasiewicz INWAR usługi geodezyjne
Wszystkie pozostałe r. z wyłączeniem r. bitumicznych oraz tych wskaz. pow. – na obecnym etapie nie jest znana
lista podw.

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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.
2. 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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. Domniemywa się,
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.
5. 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 art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także 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.

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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7. Odwołanie wobec innych czynności 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.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

