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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:495173-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomża: Roboty w zakresie budowy dróg
2020/S 204-495173

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Łomża
Adres pocztowy: Urząd Miejski w Łomży, pl. Stary Rynek 14
Miejscowość: Łomża
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 18-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Biała
E-mail: a.biala@um.lomza.pl 
Tel.:  +48 862156802
Faks:  +48 862156706
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lomza.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1469
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_lomza

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa dróg gminnych w Łomży w rejonie ulic ks. Stanisława i Zawadzkiej
Numer referencyjny: WIR.271.2.20.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg gminnych nr 101116B (03KD), 101201B (04KD) i drogi na odc. 
od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B (05KD) w rejonie ul. ks. Stanisława i Zawadzkiej w 
Łomży wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku o łącznej 
długości 969 m, z czego ul. 03KD – 461 m, 04KD – 229 m, 05KD – 279 m. Szerokość ulic wynosi 6 m.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy i ilościowy) zawiera SIWZ, dokumentacja 
projektowa dla poszczególnych branż i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz elementy, które 
podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty w rozdziale XII SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233200 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45232300 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zadanie obejmuje obszar położony pomiędzy ulicą ks. Stanisława, ul. Zawadzką, ul. Sikorskiego i ul. Szosa 
Zambrowska w obszarze miasta Łomża, woj. podlaskie, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg gminnych nr 101116B (03KD), 101201B (04KD) i drogi na odc. 
od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B (05KD) w rejonie ul. ks. Stanisława i Zawadzkiej w 
Łomży wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku o łącznej 
długości 969 m, z czego ul. 03KD – 461 m, 04KD – 229 m, 05KD – 279 m. Szerokość ulic wynosi 6 m.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy i ilościowy) zawiera SIWZ, dokumentacja 
projektowa dla poszczególnych branż i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz elementy, które 
podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty w rozdziale XII SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w łącznej 
wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
4. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy złotych 
00/100).
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią 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 czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, 
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czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz 
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: po przekazaniu placu budowy, które nastąpi nie wcześniej niż po 
uzyskaniu prawomocnych decyzji ZRID lub decyzji o pozwoleniu na budowę.
7. Wymagany minimalny okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały 
oraz urządzenia wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia (robót 
budowlanych) i podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
8. Zamawiający:
1) nie dokonał podziału zamówienia na części i nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych;
2) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
3) nie wymaga i nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej;
4) nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
5) nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
6) nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania;
7) unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 oraz art. 93 
ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Na realizację ww. zadania Zamawiający zamierza pozyskać środki zewnętrzne w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych.
2. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku nieuzyskania 
prawomocnego pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 oraz 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.
2. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże się należytym wykonaniem, zgodnie z zasadami 
prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jednej roboty budowlanej 
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odpowiadającej rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegającej na budowie lub 
rozbudowie lub przebudowie drogi, w zakres której wchodziły roboty drogowe oraz budowa lub przebudowa 
infrastruktury technicznej (np. w zakresie oświetlenia drogi, usuwania ścieków i odpadów, teletechniki i tym 
podobnych) o łącznej wartości brutto min. 2 500 000,00 PLN.
3. Wykonawca będzie dysponował osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi pozwalającymi na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
specjalnościach:
a) drogowej (pełniący funkcję kierownika budowy);
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (pełniący funkcję 
kierownika robót);
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych 
(pełniący funkcję kierownika robót), wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1333 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 
2019 r. poz. 831) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dodatkowo osoba kierująca robotami elektrycznymi winna posiadać również uprawnienia kwalifikacyjne na 
dozór i eksploatację urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub 
zawodowej należy złożyć:
1) 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 i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (z wykorzystaniem 
wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane 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 wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne dokumenty;
2) 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 (tj. uprawnień budowlanych w specjalnościach wskazanych przez Zamawiającego w 
rozdziale V pkt 1.1.2), niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru – 
załącznik nr 6 do SIWZ.
5. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków prawnych.
6. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe 
informacje zawarto w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ dostępnych wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie 
internetowej Zamawiającego http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1469

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta wg wzoru dołączonego do SIWZ (zał. nr 8 do SIWZ).
2. Możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy.
3. Pozostałe okoliczności dokonania zmiany umowy reguluje ustawa.
4. W sprawach umów, zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami – w zakresie nie uregulowanym 
umową i uPzp obowiązują przepisy art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
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III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 09:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Urząd Miejski w Łomży, pl. Stary Rynek 14, w sali narad na II piętrze – pok. nr 201A, 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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, określone przez Zamawiającego.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia oraz inne wymagane dokumenty.
1. W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu – zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy – każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania 
ofert oświadczenie na standardowym formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców należy przesłać JEDZ każdego z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje Zamawiającemu 

20/10/2020 S204
https://ted.europa.eu/TED

5 / 7



Dz.U./S S204
20/10/2020
495173-2020-PL

6 / 7

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią 
załącznika nr 3 do SIWZ.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia określono w rozdziale VI 
SIWZ, a także w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1282) w § 5 ust. 1–10. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w rozdziale VI SIWZ i ww. rozporządzeniu w § 
7 i 8 określono informacje – odnośnie wymaganych dokumentów – dla Wykonawców mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla Wykonawców mających siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.
III. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem 
platformy zakupowej (platforma dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_lomza) np. z 
wykorzystaniem linku do tego postępowania znajdującego się na stronie Zamawiającego http://www.lomza.pl/
bip/index.php?k=1469
Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Do oferty (formularza ofertowego załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca dołącza:
1) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
2) pełnomocnictwo do składania oferty wspólnej – w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 ustawy (jeśli dotyczy);
3) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę wraz załącznikami – jeżeli uprawnienie do podpisu nie 
wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych (jeśli dotyczy);
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy 
potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp – złożone np. wg 
załącznika nr 3 (jeśli dotyczy);
5) jednolity europejski dokument zamówienia Wykonawcy(-ów).
6) jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące podmiotów trzecich, jeżeli powołuje się na ich 
zasoby.
IV. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy.
V. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia, wynosi 60 dni.
VI. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
VII Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe 
informacje zawarto w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ dostępnych wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie 
Zamawiającego http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1469

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp):
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 art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy 
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest 
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. 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 – jeżeli wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w przypadku 
zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 – 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 opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5. 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.
6. 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: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224577801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2020
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