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Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
006092820
Al. Niepodległości 32
Zielona Góra
65-042
Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Zamówień i Administracji
Tel.: +48 683280307
E-mail: M.Szpakowska@zdw.zgora.pl
Faks: +48 683280338
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zdw.zgora.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.zdw.zgora.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
Inny rodzaj: jednostka samorządowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

Nazwa:
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko-Międzychód” (odc. od km 70+615 do km 75+150)
Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-3310-15/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45233000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód na odc. od
km 70+615 do km 75+150”.
W całym zakresie opracowania podano kilometraż lokalny.
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Zakres inwestycji obejmuje:
• rozbudowę jezdni drogi wojewódzkiej do szer. 7,0 m,
• budowę ciągu pieszego na odcinku do km 75+150 (km lokalny)
• budowę zatok autobusowych,
• przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową,
• przebudowę zjazdów istniejących,
• przebudowę przepustów pod koroną drogi,
• budowę przepustów pod projektowanym chodnikiem,
• oczyszczenie rowów i przepustów pod zjazdami,
• budowę elementów odwodnienia drogi (rowy drogowe, drenaż itp.),
• przebudowę istn. oświetlenia (przy istn. przystankach autobusowych),
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
droga wojewódzka nr 160 relacji Drezdenko- Międzychód (odc. od km 70+615 do km 75+150)

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji Drezdenko – Międzychód na odc. od
km 70+615
do km 75+150”.
W całym zakresie opracowania podano kilometraż lokalny.
Zakres inwestycji obejmuje:
• rozbudowę jezdni drogi wojewódzkiej do szer. 7,0 m,
• budowę ciągu pieszego na odcinku do km 75+150 (km lokalny)
• budowę zatok autobusowych,
• przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową,
• przebudowę zjazdów istniejących,
• przebudowę przepustów pod koroną drogi,
• budowę przepustów pod projektowanym chodnikiem,
• oczyszczenie rowów i przepustów pod zjazdami,
• budowę elementów odwodnienia drogi (rowy drogowe, drenaż itp.),
• przebudowę istn. oświetlenia (przy istn. przystankach autobusowych),
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
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II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 570 072.03 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/08/2019
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: Zamawiający planuje realizację przedmiotowego zadania ze środków Unii
Europejskiej w ramach RPO-Lubuskie 2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia (art.93 ust.1a ustawy pzp).

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:
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. i Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.
2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” - załącznik nr 1 do formularza oferty,
zamieszczony jako osobny plik na stronie zamawiajacego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w części IV JEDZ wypełnił
jedynie sekcję ALFA w części IV i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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4. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub
dokumenty:
4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
8.000.000,00 zł.
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 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 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,
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,
o których mowa w pkt. 4.1.1) zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których
mowa w art.26 ust.2c ustawy pzp.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 8.000.000,00 zł.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:
1) wykaże roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres 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 budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, tj.:
* przez robotę budowlaną zamawiający rozumie min. 1 robotę o wartości min. 5.800.000,00 zł brutto w zakresie
budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi klasy Z lub wyższej
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej
przez jeden podmiot.
2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.
- kierownika budowy - robót drogowych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg, w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
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Kierownik budowy musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej
1 zadanie polegające na kierowaniu robotami drogowymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych
lub Inspektor nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia
inwestycji
w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu (z wyłączeniem remontów
cząstkowych) drogi klasy Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min. 5.800.000,00 zł
brutto.
Spełnianie warunku udziału w postępowaniu musi wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu w tym w szczególności ustawie z
dnia7.7.1994Prawobudowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm) ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny
(t.j. Dz.U.2016 poz.380 ze zm)i ustawie z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz.
2164zezm)2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ. 3. Dopuszczalne zmiany postanowień
umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SIWZ. 4. Wymagania w zakresie zastosowania
klauzul społecznych o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. zostały określone w SIWZ. 5. Zamawiający
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wymagania
dot. podwykonawstwa określono w SIWZ.

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.1.4)

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: 23/03/2018
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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

6/7

Data: 23/03/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, pokój nr 03 piwnica.
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:
I. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art.24 aa ust.1 ustawy Pzp.
II. Przesłanki wykluczenia wykonawców: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę
w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 ustawy
Pzp. 2. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1, 5, 6, 7, 8ustawy Pzp.
III. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub
dokumenty: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty zgodne Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z26.7.2016 w
sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. 2016 poz.1126) tj. par 5.pkt: 1), 2), 3), 4) 5), 6), 7), 8), 9). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której
dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - stosuje
się paragraf 7 ww. Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. Wykonawca mający siedzibę na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, której dokument dotyczy-stosuje się paragraf 8 ww. Rozporządzenia w sprawie
rodzajów dokumentów.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 20.08.2019 r.
V.Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert (art.85 ust.5 ustawy Pzp).
VI. 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 280.000,00 zł (słownie: dwieście
osiemdziesiąt tysięcy 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/
ZIELONA GÓRA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w
postępowaniu ZDW-ZG-WZA-3310/15/2018 na : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 relacji DrezdenkoMiędzychód” (odc. od km 70+615 do km 75+150)
VII. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie
zart.151austawy Pzp. Inf. na temat udzielania zaliczek podano w SIWZ w rozdziale V.
VIII. Oferta winna zawierać:
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1) Wypełniony formularz ofertowy,
2) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - zał. nr 1 do formularza oferty,
3) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na
zasobach innego podmiotu)
4) Dowód wniesienia wadium,
5) Wypełniony formularz cenowy.
6) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku
podpisania oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną
w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700

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. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postępowań
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/02/2018

