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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna
znany) _____
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Warszawie
Adres pocztowy: ul. Wronia 53
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-874

Punkt kontaktowy: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, 03-808
Warszawa, ul. Mińska 25, POLSKA

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 222092362

Osoba do kontaktów: Sebastian Chada
E-mail: schada@gddkia.gov.pl

Faks: +48 222092474

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
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I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
zarządzanie drogami krajowymi
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Polska, województwo mazowieckie
Kod NUTS: PL12
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
_____
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9.
Zamówienie obejmuje:
1) zaprojektowanie drogi krajowej DK 9 o zmiennym przekroju, o długości ok. 7,2 km na odcinku obwodnicy
m. Iłża wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj.
opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ,
2) opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, umożliwiającej realizację robót odcinka drogi krajowej
3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń,
zezwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,
4) wybudowanie drogi krajowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,
5) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
6) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi krajowej na odcinku jw.
7) uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwalających na użytkowanie inwestycji.
Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące
roboty budowlane:
1. Budowę odcinka drogi krajowej o przekroju zmiennym wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz
urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
2. Budowę dwóch węzłów: „Iłża Północ”, „Iłża Południe”,
3. Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową,
4. Budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego,
5. Budowę dróg technologicznych oraz dróg dojazdowych do urządzeń drogowych np. zbiorników retencyjnych
6. Budowę obiektów inżynierskich,
7. Budowę bądź rozbudowę skrzyżowań,
8. Budowę chodników,
9. Budowę zatok autobusowych,
10. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia
podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne),
11. Budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt,
przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód
opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni,
12. Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym sieci
elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację
deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
13. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej,
14. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
15. Przebudowa linii kolejowej wąskotorowej,
16. Organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego w tym sygnalizację świetlną,
17. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów
inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
18. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego
odprowadzenia wody z pasa drogowego,
19. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy,
drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie
usuwania wad,
20. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego
niż przed rozpoczęciem budowy,
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21. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego
wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
22. Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją.
23. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały
czas trwania budowy.
24. Wycinka istniejącej zieleni,
25. Zagospodarowanie terenu zielenią,
26. Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45233100
45100000
45200000
45230000
71200000
71320000
45233000
31500000
34922000
32500000
45240000
45316000
77300000
71322000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :

tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Powyżej 20 000 000 EUR
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
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albo
Zakres: między : _____ : i : _____ :

Waluta :

II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak
nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : 37 albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości: 1 500
000,00 PLN ( jeden milion pięćset tysięcy złotych).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze
środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Warunki
płatności zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dopuszcza
możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 5-10 % wartości umowy (brutto). W przypadku udzielenia zaliczki
Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze. zm.). Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

tak

nie

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.
2. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności: ustawą z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013,
poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania usług projektowych i wykonania robót budowlanych
zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów
stosowanych w budownictwie.

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis zamieszczony został w Sekcji III.2.1), III.2.2), III.2.3) Ogłoszenia oraz
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt 7.1
niniejszego Ogłoszenia.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1), Sekcji III.2.2), Sekcji III.2.3) Ogłoszenia, na zasadzie spełnia nie spełnia.
4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania
oceny spełnienia został zamieszczony w Sekcji III.2.2) i III.2.3) Ogłoszenia Wykonawcy wykazują łącznie.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp - wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp.
5.1.a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty
będą brały udział w realizacji części zamówienia.
5.2 Aktualny 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 w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
5.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
5.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
5.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
5.7 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu

8 / 29

5.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i 10-11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i 10-11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z tym, że w przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 b ust. 3 ustawy Pzp - wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu złożyć następujący dokument:
6.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
7. W celu oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i zweryfikowania zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia, i których opis został zamieszczony w Sekcji
III.2.1) i Sekcji III.2.2) i III.2.3) Ogłoszenia należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art.
24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp - wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
7.2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w Sekcji III.2.2) „Informacje i formalności konieczne do
dokonania oceny spełniania wymogów" i Sekcji III.2.3) „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów" Ogłoszenia.
8. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w Sekcji III.2.1) pkt 5.2.-5.4. i 5.6. Ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w Sekcji III.2.1) pkt 5.5. oraz 5.7. Ogłoszenia - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10-11 ustawy Pzp.
8.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 8.1., zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
8.3. Dokumenty, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 8.1.1) lit a) i c) oraz Sekcji III.2.1) pkt 8.1.2), lub
zastępujący je dokument o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt 8.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument,
o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt 8.1.1) lit b) lub zastępujący go dokument, o którym mowa w Sekcji III.2.1)
pkt 8.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
8.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
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lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
9. Wymagania formalne dotyczące oświadczeń i dokumentów.
9.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu i zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia (za
wyjątkiem: oświadczenia wymienionego Sekcji III.2.1) w pkt 7.1 Ogłoszenia, które musi zostać złożone w formie
oryginału, a także zobowiązania,
o którym mowa w Sekcji III.2.2) „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów"
pkt 3 Ogłoszenia i w Sekcji III.2.3) „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania
wymogów" pkt 2 Ogłoszenia, które wymaga zachowania formy pisemnej) należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w Sekcji III.2.2) „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania
wymogów" pkt 3 Ogłoszenia i w Sekcji III.2.3). „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów" pkt 2 Ogłoszenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność
z oryginałem).
9.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w Sekcji III.2.1) pkt 7.1 Ogłoszenia powinno być złożone w imieniu wszystkich
Wykonawców;
b) dokumenty, wymienione w Sekcji III.2.2) „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania
wymogów" w pkt 1.1) i 1.2) oraz w Sekcji III.2.3) „Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów" pkt 1.1) oraz w pkt 1.2) Ogłoszenia składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy
wykazujący spełnianie warunków spośród Wykonawców składających wspólny wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
c) oświadczenie, wymienione w Sekcji III.2.1) pkt 5.1. Ogłoszenia oraz dokumenty wymienione w Sekcji III.2.1)
pkt 5.2.- 5.8. Ogłoszenia albo odpowiadające im określone w pkt 8.1. i 8.2. powinny być złożone przez każdego
Wykonawcę.
d) listę lub informację wymienioną w Sekcji III.2.1) pkt 6.1 Ogłoszenia powinna być złożona przez każdego
Wykonawcę.
e) oświadczenie, wymienione w Sekcji III.2.1) pkt 5.1.a) Ogłoszenia składa każdy podmiot, na zasobach którego
Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a który to
podmiot będzie brał udział w realizacji części zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
i zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego
wykonania udzielanego zamówienia, i których opis
został zamieszczony w Sekcji III.2.2) "Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów" w pkt
1.1) i w pkt 1.2) Ogłoszenia należy wraz z wnioskiem
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - pod
rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1.1) Wykonawca musi wykazać średni roczny
przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na
podstawie „Rachunku zysków i strat" pozycja „Przychód
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów"
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art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp - złożyć następujące
lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi") w
oświadczenia i dokumenty:
wysokości nie mniejszej niż: 52 000 000,00 PLN
1.1) Część sprawozdania finansowego: rachunek
1.2) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków
zysków i strat a jeżeli sprawozdanie finansowe
finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie
podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
mniejszej niż: 15 000 000,00 PLN
z przepisami o rachunkowości, również opinię o
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż
badanym(ch) sprawozdaniu(ach) w części dotyczącej wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć:
rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców — dla „przychodu" według średniego kursu NBP na
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania
dzień zakończenia roku obrotowego,
finansowego inne dokumenty określające obroty
— dla posiadanych „środków finansowych/zdolności
oraz zobowiązania i należności - za ostatnie 3 lata
kredytowej" wg średniego kursu NBP na dzień
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest wystawienia dokumentu.
krótszy - za ten okres - w celu wykazania spełniania
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach
warunku, którego opis został zamieszczony w Sekcji
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
III.2.2). "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
standardów" w pkt 1.1) Ogłoszenia;
nimi stosunków.
1.2) Informację banku lub spółdzielczej kasy
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokośćudowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w
posiadanych środków finansowych lub zdolność
trakcie realizacji zamówienia.
kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
miesiące przed upływem terminu składania wniosków się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - w celu
wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których
wykazania spełniania warunku, którego opis został
opis sposobu dokonania oceny spełniania został
zamieszczony w Sekcji III.2.2). "Minimalny poziom
zamieszczony w pkt 1.1) i 1.2) powyżej, Wykonawcy
ewentualnie wymaganych standardów"
wykazują łącznie.
w pkt 1.2) Ogłoszenia;
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca
nie może przedstawić wymaganych dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie warunku opisanego przez
Zamawiającego w Sekcji III.2.2) "Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów" w pkt 1.1) i 1.2)
Ogłoszenia.
3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia.
3.a. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający
w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
1) dokumentów, o których mowa w pkt 1.1) oraz 1.2)
powyżej,
2) dokumentów dotyczących w szczególności:
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a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z
innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia
3.b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty
te będą brały udział w realizacji części zamówienia
Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu
do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
3.c. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów na zasadach określonych w art 26 ust 2b
ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą
za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.
4. W celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty
wymienione w pkt 1.1) i 1.2) powyżej powinien złożyć
dowolny/dowolni Wykonawca/y wykazujący spełnienie
warunku spośród Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
i zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego 1.1) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
wykonania udzielanego zamówienia, i których opis
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i
został zamieszczony w Sekcji III.2.3) "Minimalny
doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie
poziom ewentualnie wymaganych standardów" w
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
pkt 1.1) i w pkt 1.2) b) należy wraz z wnioskiem o
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
dopuszczenie do udziału w postępowaniu - pod
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie
tym okresie, co najmniej:
art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp – złożyć następujące
a) 2 zadań polegających na projektowaniu i budowie
oświadczenia i dokumenty:
lub projektowaniu i przebudowie lub budowie lub
1.1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie przebudowie dróg lub ulic klasy min. GP o wartości
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
robót co najmniej 60 mln PLN brutto każde;
Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) 1 lub 2 zadań polegających na budowie lub
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy przebudowie łącznie min. 2 obiektów mostowych
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, każdy o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów*oraz rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co
dotyczących najważniejszych robót, określających,
najmniej 20 m lub długości obiektu co najmniej 60 m;
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
Każde wykazane zadanie może jednocześnie
oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z
potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
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Przez najważniejsze roboty, których dotyczy obowiązek Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w
załączenia dowodów Zamawiający rozumie roboty,
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
o których mowa w Sekcji III.2.3) „Minimalny poziom
publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 ze zm.).
ewentualnie wymaganych standardów" w pkt 1.1)
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy
Ogłoszenia.
w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i
* Dowodami, o których mowa wyżej są:
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
1) poświadczenie;
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.).
uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt 1); Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na
rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa
rzecz którego roboty budowlane wskazane w Wykazie, Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru
obowiązku przedkładania dowodów.
robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku
1.2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
zamówień,
wykonywaniu zamówienia w szczególności
w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
Wartości podane w dokumentach potwierdzających
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i
przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia
a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru
osobami - w celu wykazania spełniania warunku,
robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku
którego opis został zamieszczony w Sekcji III.2.3)
zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa
„Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
Przejęcia).
standardów" pkt 1.2) b) Ogłoszenia.
1.2) Dysponowania odpowiednim potencjałem
2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia:
zamówienia innych podmiotów, na zasadach
a) Potencjał techniczny - Zamawiający odstępuje
określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, zobowiązany od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny
w trakcie realizacji zamówienia w szczególności
spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy wraz
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
zamówienia.
postępowaniu oświadczenia o spełnianiu warunków
2.a. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji
o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega
III.2.1), w punkcie 7.1. niniejszego Ogłoszenia.
na zasobach innych podmiotów na zasadach
b) Potencjał kadrowy
określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający Wykonawca musi wskazać osoby, które będą
w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny
odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej,
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda
wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie
dokumentów dotyczących w szczególności:
realizacji zamówienia, spełniające następujące
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego
wymagania:
podmiotu,
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Dyrektora
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, Kontraktu – Przedstawiciela Wykonawcy
przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
wymagana liczba osób: 1
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z Doświadczenie zawodowe:
innym podmiotem,
1. Minimum 36 miesięcy doświadczenia przy
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących roboty
wykonywaniu zamówienia.
budowlane w ramach inwestycji infrastrukturalnych
polegających na budowie, przebudowie lub
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2. b. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty
te będą brały udział w realizacji części zamówienia
Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu
do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2c. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów na zasadach określonych w art 26 ust 2b
ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą
za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.
3. W celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) dokumenty wymienione w Sekcji III.2.3) pkt 1.1)oraz
w pkt 1.2) powyżej powinien złożyć dowolny/ dowolni
Wykonawca/y wykazujący spełnienie warunku spośród
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
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remoncie Obiektu Budowlanego (zgodnie z poniższą
definicją) o wartości robót co najmniej 60 mln
PLN brutto każde, na stanowisku polegającym na
zarządzaniu tymi inwestycjami oraz zgodnie z którym
posiadał kompetencje/upoważnienia do działania/
reprezentowania na tym zadaniu/zadaniach w imieniu
jednej ze stron umowy.
2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego
na stanowiskach związanych z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
lub stanowisku/stanowiskach kierowniczych przy
realizacji zadań obejmujących roboty budowlane w
ramach inwestycji infrastrukturalnych polegających
na budowie, przebudowie lub remoncie Obiektu
Budowlanego (zgodnie z poniższą definicją), w tym co
najmniej na 1 zadaniu od początku realizacji robót do
ich zakończenia.
Doświadczenie zdobyte w okresie wskazanym w pkt
2 może obejmować doświadczenie zdobyte w okresie
wskazanym w pkt 1.
Jako zakończenie zadania należy rozumieć
wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla
kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami
FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub
równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w
których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Obiekt Budowlany – należy przez to rozumieć
budynek, budowlę, wraz z instalacjami zapewniającymi
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów
budowlanych:
• przy czym przez budynek należy przez to rozumieć
taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
• budowlę należy przez to rozumieć każdy obiekt
budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty,
wiadukty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle
ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, budowle sportowe, a także części budowlane
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych,
elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia,
jako odrębne pod względem technicznym części
przedmiotów składających się na całość użytkową;
obiekt liniowy – należy przez to rozumieć obiekt
budowlany, którego charakterystycznym parametrem
jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami,
linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg,
rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia
kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio
w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz
kanalizacja kablowa.
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2) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik
Budowy
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 36 miesięcy doświadczenia przy realizacji
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących budowę lub
przebudowę dróg lub ulic klasy min. GP o wartości
robót co najmniej 60 mln PLN brutto każde, na
stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości
min. 4 km
lub
Kierownika Robót Mostowych dla łącznie min. 2
obiektów mostowych każdy o dowolnej konstrukcji i
obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości teoretycznej
najdłuższego przęsła co najmniej 20 m lub długości
obiektu co najmniej 60 m.
3) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika
Robót Drogowych
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji
1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę
dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową
lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości
robót co najmniej 60 mln PLN brutto każde,
na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości
min. 4 km
lub
Inspektora Nadzoru Robót Drogowych
4) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika
Robót Mostowych
wymagana liczba osób: 1
Minimum 24 miesiące doświadczenia przy realizacji
1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę
lub nadzór nad budową lub przebudową łącznie min.
2 obiektów mostowych każdy o dowolnej konstrukcji
i obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości teoretycznej
najdłuższego przęsła co najmniej 20 m lub długości
obiektu co najmniej 60 m. na stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Mostowych
lub
Inspektora Nadzoru Robót Mostowych
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5) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika
Robót Telekomunikacyjnych wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji
1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę
dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową
lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości
robót co najmniej 30 mln PLN brutto każde, którego
zakres (każdego) obejmował budowę lub przebudowę
infrastruktury branży telekomunikacyjnej na stanowisku/
stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Telekomunikacyjnych
lub
Inspektora Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych
6) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika
Robót Gazowych
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji
1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę
dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową
lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości
robót co najmniej 30 mln PLN brutto każde, których
zakres (każdego) obejmował budowę lub przebudowę
infrastruktury branży gazowej na stanowisku/
stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Gazowych
lub
Inspektora Nadzoru Robót Gazowych
7) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika
Robót Elektrycznych
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji
1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę
dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową
lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości
robót co najmniej 30 mln PLN brutto każde, których
zakres (każdego) obejmował budowę lub przebudowę
infrastruktury branży elektrycznej na stanowisku/
stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Elektrycznych
lub
Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych
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8) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika
Robót Wod-Kan
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji
1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę
dróg lub ulic klasy min. GP lub nadzór nad budową
lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP o wartości
robót co najmniej 30 mln PLN brutto każde, których
zakres (każdego) obejmował budowę lub przebudowę
infrastruktury branży wod-kan na stanowisku/
stanowiskach:
Kierownika Budowy
lub
Kierownika Robót Wod-Kan
lub
Inspektora Nadzoru Robót Wod-Kan
9) osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego
Projektanta Drogowego
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań
obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej
składającej się co najmniej z projektu budowalnego
na budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min.
GP o łącznej długości tych dróg lub ulic min. 7 km na
stanowisku/stanowiskach:
Głównego Projektanta Drogowego
lub
Projektanta Drogowego
10) osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego
Projektanta Mostowego
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 lub 3 zadań
obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej
składającej się co najmniej z projektu budowlanego
na budowę lub przebudowę łącznie min. 4 obiektów
mostowych, każdy o dowolnej konstrukcji w ciągu dróg
klasy min. GP o rozpiętości teoretycznej najdłuższego
przęsła co najmniej 20 m lub długości obiektu co
najmniej 60 m na stanowisku/stanowiskach:
Głównego Projektanta Mostowego
lub
Projektanta Mostowego
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia
jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji
wymienionych powyżej.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę
w rozumieniu Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.).
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Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających
spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane
przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego
kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację
zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach
warunku „Potencjał kadrowy"
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków
wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których
opis sposobu dokonania oceny spełniania został
zamieszczony w pkt 1.1) i 1.2) b) powyżej, Wykonawcy
wykazują łącznie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: 20
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Ocena spełniania postawionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia", w
oparciu o informacje zawarte w wykazie "Wiedza i doświadczenie". Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy będą spełniać
wymagane warunki będzie mniejsza lub równa 20, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy Wykonawcy
spełniający te warunki. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy spełnią
warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w Ogłoszeniu, dokonując oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu podlegających punktacji, Zamawiający nie będzie stosował art. 26 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis art. 26 ust. 4 ustawy Pzp będzie miał zastosowanie jedynie
w zakresie niezbędnym do usunięcia wadliwości dokumentów złożonych wraz z wnioskiem tj. Wykazu dla
zadań/ robót które zostały w nim wskazane i potwierdzone dowodami określającymi czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone. W następstwie czynności złożenia wyjaśnień wykonawca nie może uzupełniać wykazu
o dodatkowe zadania nieujęte w pierwotnym wykazie mające na celu zwiększenie punktacji złożonego wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy wymagane warunki po zastosowaniu formuły
"spełnia/nie spełnia" spełni więcej niż 20 Wykonawców, Wykonawca otrzyma 1 punkt za każde zrealizowane
zadanie spełniające warunki określone w sekcji III.2.3 Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
pkt 1.1) a) tj. polegające na projektowaniu i budowie lub projektowaniu i przebudowie lub budowie lub
przebudowie dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 60 mln PLN brutto. Zamawiający
informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie podmiotów, o których mowa
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w dodatkowym
kryterium kwalifikacji określonym zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy Pzp (nie będzie przyznawał punktów).
Zamawiający zaprosi do złożenia ofert pierwszych dwudziestu Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą
liczbę punktów. Jeżeli w przypadku zastosowania oceny jak wyżej, kilku Wykonawców zajmie ostatnie,
równorzędne miejsce a liczba Wykonawców spełniających warunki udziału przewyższy 20, Zamawiający
spośród Wykonawców zajmujących równorzędne ostatnie miejsce, wybierze Wykonawców w kolejności łącznej
wartości zadań spełniających warunki określone w sekcji III.2.3 Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów pkt 1.1) a) tj. polegających na projektowaniu i budowie lub projektowaniu i przebudowie lub budowie
lub przebudowie dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 60 mln PLN brutto, począwszy od
najwyższej łącznej wartości. Zamawiający odstąpi od sporządzania ocen spełniania warunków tj. przyznawania
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punktacji za spełnienie warunków w przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki będzie
mniejsza lub równa 20.

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :
tak
nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. Cana
90
6. _____
_____
2. Okres gwarancji jakości
5
7. _____
_____
3. Termin realizacji
5
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
GDDKiA.O.WA.D-3.241.73.2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
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IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____

Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04/11/2015 Godzina: 12:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : ______
(dd/mm/rrrr) Godzina
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: _____
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
tak
nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze
środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
1.Opis sposobu przygotowania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego (dalej zwanego „Wnioskiem")
1.1. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek.
1.2. wraz z Wnioskiem powinny być złożone:
1.2.1. oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami Sekcji III.2 Ogłoszenia o zamówieniu,
1.2.2. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii,
1.2.3. pełnomocnictwo do podpisania Wniosku (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) względnie do
podpisania innych dokumentów składanych wraz z Wnioskiem;
1.3. wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;
1.4. wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Każdy dokument składający się na Wniosek powinien być czytelny;
1.5. każdy dokument składany wraz z Wnioskiem sporządzony w innym języku niż język polski powinien być
złożony wraz z tłumaczeniem na język polski;
1.6. każda poprawka w treści Wniosku, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione;
1.7. dokumenty i oświadczenia składane wraz z Wnioskiem, z wyjątkiem pełnomocnictwa, wymagane
postanowieniami Sekcji III.2) Ogłoszenia o zamówieniu (za wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału wymienionego w Sekcji III.2.1 pkt 7.1 Ogłoszenia, które musi zostać złożone w formie oryginału, a
także zobowiązania innych podmiotów, o którym mowa w Sekcji III.2.2) „Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania wymogów" pkt 3 oraz Sekcji III.2.3) „Informacje i formalności konieczne do
dokonania oceny spełniania wymogów" pkt 2, które wymagają zachowania formy pisemnej), należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w Sekcji
III.2.2) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów" pkt 2 oraz w Sekcji III.2.3) „Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów" pkt 2, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
1.8. wniosek oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Zaleca
się złożenie Wniosku jak i załączników, na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego. Wzór wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest
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dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.gddkia.gov.pl (GDDKiA Oddział w
Warszawie) w zakładce „zamówienia publiczne" - "zamówienia publiczne aktualne".
1.9. wniosek wraz z oświadczeniami i dokumentami musi być sporządzony w 2 egzemplarzach (1 oryginał i 1
kopia);
1.10. wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy i zaadresowane następująco: „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
ograniczonego na
„ Kontynuację projektowania i budowę obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9””
1.11. wniosek należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro VII, pokój………..
2. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień
uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Dopuszczalne zmiany
postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostaną zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
zamówienia.
4. Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
przewiduje się udzielania żadnych wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania.
5. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie na adres wskazany w Ogłoszeniu dla punktu kontaktowego, faksem na nr +48 22 209 24
74 lub elektronicznie na adres e-mail: schada@gddkia.gov.pl z zastrzeżeniem zdania drugiego. Forma pisemna
zastrzeżona jest dla złożenia Wniosku wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożenie oferty, a także zmiany lub wycofania oferty.
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie udostępniana na stronie internetowej Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do
składania ofert.
7. Uwagi do sekcji II.3) Ogłoszenia:
Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
zostały ukończone w ciągu 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się
okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy
zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
8. Uwagi do sekcji IV.2.1. Ogłoszenia - Kryteria udzielenia zamówienia:
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert: 10 lat w zakresie opisanym przez
Zamawiającego w SIWZ.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 5 lat w zakresie opisanym przez
Zamawiającego w SIWZ.
Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 37 miesięcy od daty zawarcia umowy
(wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
9. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów stanowiących
sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny ofert.
10. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób
zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie
w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania
o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i
kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości
oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich
naprawienia.
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11. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust 1a ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której za rzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
a) 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. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b) Odwołanie wobec treści Ogłoszenia, a 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.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b 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.
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d) 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.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529)
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-130511
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____
Część nr : _____

Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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