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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229754-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
2015/S 126-229754
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Wronia 53, Generalana Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Osoba do kontaktów: Małgorzta Bakuła,
Warszawa 00-874, POLSKA. Tel.: +48 222092463. Faks: +48 228100327. E-mail: mbakula@gddkia.gov.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.6.2015, 2015/S 115-207663)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233100, 45100000, 45200000, 45221120, 71240000, 71320000, 45221000, 45232000, 45233000, 45316000,
71220000, 71322000, 77300000, 45221121, 45233140, 45233122, 45221110, 45231000, 71330000, 45314000,
45316213, 45244000
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Usługi projektowania architektonicznego
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Usługi ogrodnicze
Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
Roboty drogowe
Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Roboty budowlane w zakresie mostów
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Różne usługi inżynieryjne
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Instalowanie oznakowania drogowego
Wodne roboty budowlane
Zamiast:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.1) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego
warunku w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy
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do należytego wykonania udzielanego zamówienia.
Zamawiający oceni zdolność Wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, w szczególności
w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji
efektywności i doświadczenia.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do
należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki
który:
1) wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) 2 zadań polegających na projektowaniu i budowie lub projektowaniu
i przebudowie dróg lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 140 mln PLN brutto każde
albo
1 zadania polegającego na projektowaniu i budowie lub projektowaniu i przebudowie dróg lub ulic klasy min. GP o
wartości robót co najmniej 140 mln PLN brutto oraz 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic
klasy min. GP o wartości robót co najmniej 140 mln PLN brutto;
b) 1 lub 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie łącznie min. 3 obiektów mostowych każdy o dowolnej
konstrukcji i obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 25 m lub długości
obiektu co najmniej 90 m;
Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 260 ze zm.).
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 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.).
Jako wykonanie (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).
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
15.7.2015 (12:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
15.7.2015 (12:00)
Powinno być:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.1) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do
należytego wykonania udzielanego zamówienia.
Zamawiający oceni zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności w odniesieniu do jego
rzetelności, kwalifikacji efektywności i doświadczenia.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który:
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1) wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej:
a) 2 zadań polegających na projektowaniu i budowie lub projektowaniu i przebudowie lub budowie lub przebudowie dróg
lub ulic klasy min. GP o wartości robót co najmniej 140 mln PLN brutto każde;
b) 1 lub 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie łącznie min. 3 obiektów mostowych każdy o dowolnej
konstrukcji i obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości teoretycznej najdłuższego przęsła co najmniej 25 m lub długości
obiektu co najmniej 90 m;
Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z 21.3.1985 o drogach publicznych (Dz.U. z
2013, poz. 260 ze zm.).
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 30.5.2000 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.).
Jako wykonanie (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).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego
dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
31.7.2015 (12:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
31.7.2015 (12:00)
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