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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565397-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
2019/S 231-565397

Ogłoszenie o zamówieniu

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.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

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

mailto:przetargi@mzdw.pl
www.mzdw.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
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Numer referencyjny: 180/19

II.1.2) Główny kod CPV
45233120

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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 za
prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracowników fizycznych wykonujących roboty w branży drogowej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 36 631 800.55 PLN

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
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

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
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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.
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.
W/w roboty dotyczą odcinka, na którym będą wykonywane roboty budowlane i/lub odcinkach przyległych.
Zamawiający na podstawie art. 24aa Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – 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
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: okres rękojmi / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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:
RPMA.07.01.00-14-d535/19

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 215 481,00 PLN.
Na podstawie art. 93 ust 1a. pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Na okoliczność wstępnego potwierdzenia, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki
udziału w postepowaniu Wykonawcy przesyłają w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym oświadczenie w formie jednolitego dokumentu.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu przesyła w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym jednolite
dokumenty dotyczące tych podmiotów.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu przesyła w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym jednolite dokumenty dotyczące tych podwykonawców.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument przesyła w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
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brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Uwaga!
Wykonawca w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia „Kryteria Kwalifikacji” może
ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α. Zamawiający nie wymaga wypełniania żadnej z pozostałych
sekcji części IV.
Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:
1 )wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na rozbudowie/
przebudowie/budowie drogi publicznej* o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto każda.
Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem, a w przypadku
oferty złożonej przez konsorcjum jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się całym wymaganym
doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą
się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym
doświadczeniem). Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku udziału w
postępowaniu polegać będzie na doświadczeniu innego podmiotu musi on wykazać się całym wymaganym
doświadczeniem.
2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. Kierownikiem Budowy posiadającym:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej -drogowej, bez
ograniczeń**;
— doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum 1 zadaniu
polegającym na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie mniejszej
niż 15 000 000,00 PLN brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o
zakończeniu realizacji zamówienia.
*** Kierownikiem robót drogowych posiadającym:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej-drogowej, bez
ograniczeń**;
— doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum 2 zadaniach
polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie
mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o
zakończeniu realizacji zamówienia.
*** Kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych posiadającym:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanych,
bez ograniczeń**.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, po wezwaniu Zamawiającego,
ma dostarczyć Zamawiającemu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z
załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane 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 wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
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b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, po wezwaniu Zamawiającego
ma dostarczyć Zamawiającemu:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy dla podmiotu
zbiorowego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4. 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;
5. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne; Wykonawca w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów,
przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt. 16 ppkt 1–5 SIWZ dotyczące podmiotów
na zdolnościach, których polega. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
1.o których mowa w pkt 16 ppkt 1 i 2 SIWZ – składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku
braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego
równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy Pzp; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2.o których mowa w pkt 16 ppkt 3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
2. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Zmiana umowy jest możliwa
jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 07/01/2020
Czas lokalny: 10:00

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: 06/03/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/01/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, POLSKA, dnia
7.1.2020 r. o godz. 11:00, w pok. 208, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści
informację z otwarcia ofert na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Ciąg dalszy Sekcji III.1.3).
Kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń**;
— doświadczenie na stanowisku kierownika robót instalacyjnych na minimum 2 zadaniach polegających na
budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej* o wartości robót instalacyjnych nie mniejszej niż 2 500
000,00 PLN brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji
zamówienia.
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*** Kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającym:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń**,
— doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych na minimum 2
zadaniach polegających na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej* o wartości robót elektrycznych
i elektroenergetycznych nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach
odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.
*** Kierownikiem robót telekomunikacyjnych posiadającym:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń**,
— doświadczenie na stanowisku kierownika robót telekomunikacyjnych na minimum 2 zadaniach polegających
na budowie /rozbudowie/przebudowie drogi publicznej* o wartości robót telekomunikacyjnych nie mniejszej
niż 150 000,00 PLN brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu
realizacji zamówienia.
*** Geodetą posiadającym:
— uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i
inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji**,
— doświadczenie w pełnieniu obsługi geodezyjnej na minimum 2 zadaniach polegających na budowie/
rozbudowie/przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN
brutto każda, wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.
*** Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadającą:
— doświadczenie w pełnieniu ww. funkcji na minimum 2 zadaniach polegających na budowie/rozbudowie/
przebudowie drogi publicznej* o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto każda,
wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia***.
*) Pod pojęciem drogi publicznej, Zamawiający rozumie drogi określone w ustawie z dnia 21.3.1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii
Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień
rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.
**) Wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
***) Za udział w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia rozumie się:
— udział w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,
— udział w odbiorze końcowym robót branżowych potwierdzony podpisem na protokole,
— udział w odbiorze końcowym robót potwierdzony podpisem na protokole.
Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji i sprawowanie ich przez jedną osobę. Powyższe jest
możliwe pod warunkiem spełnienia wszystkich stawianych wymagań.
Z postępowania o zamówienie wyklucza się Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

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
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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:
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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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,
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. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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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:
25/11/2019

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

