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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43322-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Puławy: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
2018/S 021-043322
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach
43102930000000
ul. Składowa 1A
Puławy
24-100
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Dryk
Tel.: +48 818884160
E-mail: pzd.pulawy@hot.pl
Faks: +48 818880388
Kod NUTS: PL815
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pzd.pulawy.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pzd.pulawy.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej nr 107412L
Numer referencyjny: 3/PZD/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45233000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego (robót budowlanych) pod nazwą: „Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej 107412L na odcinku od km 0+082,00 do km
11+510,00 długości 11428 mb.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został za pomocą:
• Projekt budowlano - wykonawczy wraz z załącznikami– pkt. XXXII SIWZ;
• kosztorysu ofertowego – pkt XXVII.2 SIWZ;
• specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – pkt. XXXI SIWZ;
• przedmiaru robót – pkt. XXX SIWZ;
• projekt stałej organizacji ruchu – pkt. XXXIII SIWZ;
• pozwolenie na budowę Nr AB.6740.4.313.2017 z dnia 25.5.2017 r. – pkt XXXIV 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: PL815

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego (robót budowlanych) pod nazwą: „Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej 107412L na odcinku od km 0+082,00 do km
11+510,00 długości 11428 mb.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Projekcie budowlano –wykonawczym – pkt. XXXII
SIWZ.
Zakres inwestycji dla drogi powiatowej nr 1516L obejmuje m.in.:
Roboty przygotowawcze i pomiarowe;
Wykonanie 9 szt. nowych samodzielnych peronów przystankowych z kostki brukowej o długości 5,0-8,0m i
szerokości 1,5-2,0m;
Przebudowę istniejących 4 zatok autobusowych asfaltowych w km: 0+170,90 str. prawa; 6+473,50 str. prawa,
6+620,00 str. lewa, 11+426,00 str. lewa;
Wykonanie 2 szt. nowych zatok autobusowych z kostki brukowej w km: 0+188,80 str. lewa, 2+813,50 str. prawa,
Wykonanie obustronnego poszerzenia jezdni o szerokości 55cm na odcinku od km 9+534,00 do km 11+510,00;
Przebudowę istniejących chodników z płyt betonowych chodnikowych i kostki brukowej szerokości 1,7-2,0m
oraz budowę nowych fragmentów chodnika z kostki brukowej w msc. Żyrzyn od km 0+082 do 0+237 strona
lewa oraz od km 0+082 do 1+000 strona prawa;
Budowę nowego chodnika z kostki brukowej w msc. Żerdź od km 2+698 do 2+741 strona lewa oraz od km
2+731,40 do 2+818 strona prawa;
Przebudowę istniejących chodników z płyt betonowych chodnikowych i kostki brukowej szerokości 1,7-2,0m
oraz budowę nowych fragmentów chodnika z kostki brukowej w msc. Baranów od km 7+455 do 9+535,50
strona lewa oraz od km 8+226 do 9+247,80 strona prawa;
Wymianę istniejącego przepustu pod jezdnią w km 9+808,00 na nowy przepust PEHD fi 80 L=10m ze ściankami
czołowymi żelbetowymi;
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Wykonanie odwodnienia liniowego na odcinku dł. 227mb od km 9+027,00 do 9+254,0 wzdłuż krawężnika po
stronie lewej;
Oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej;
Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 istniejącej nawierzchni asfaltowej;
Wykonanie warstwy wyrównawczo- wiążącej z betonu asfaltowego AC16W KR 3 o średniej gr. 5,3cm na
odcinku od km 0+082,00 do km 5+865,00 oraz od km 8+336,00 do km 11+510,00.
Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 warstwy wiążącej;
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR 3 o gr. 4cm na odcinku od km 0+082,00 do km
5+865,00 oraz od km 8+336,00 do km 11+510,00 i szerokości wg. planu sytuacyjnego od 6,0m do 10,0m,
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR 3 o gr. 3cm na odcinku od km 5+865,00 do km
8+336,00 o szerokości 6,0-6,5m;
Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach drogi powiatowej nr 1516L z drogami gminnymi i
drogami powiatowymi;
Wykonanie utwardzonych poboczy szer. 1,0m (lokalnie szerokość zwiększono w Żyrzynie do 1,5m, zaś w
Baranowie do 2,0m) z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 12cm po obu stronach jezdni;
Regulację wysokościową istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej;
Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na istniejących zjazdach;
Oczyszczenie i odmulenie istniejącego rowu od km 9+254 do km 9+504 wraz z wykonaniem przepustów
rurowych PEHD fi 30cm pod zjazdami;
Roboty porządkowe;
Ustawienie nowego oznakowania pionowego i poziomego.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został za pomocą:
• Projekt budowlano - wykonawczy wraz z załącznikami– pkt. XXXII SIWZ;
• kosztorysu ofertowego – pkt XXVII.2 SIWZ;
• specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – pkt. XXXI SIWZ;
• przedmiaru robót – pkt. XXX SIWZ;
• projekt stałej organizacji ruchu – pkt. XXXIII SIWZ;
• pozwolenie na budowę Nr AB.6740.4.313.2017 z dnia 25.05.2017 r. – pkt XXXIV SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/09/2018
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 152 000 PLN. Wadium wniesione w
pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt X.2a) SIWZ rachunek bankowy
Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert Ze względu na ryzyko związane z
czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadania polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi.
(z wyłączeniem remontów cząstkowych) w technologii mas bitumicznych, przy czym jego wartość nie może być
mniejsza niż 3 500 000,00 PLN netto.
I udokumentowanie, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia
(dla umów o roboty budowlane 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) lub na dzień zakończenia realizacji umowy na roboty budowlane.
Zdolności zawodowe: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im
powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby stanowiące Personel kluczowy,
które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: Kierownik
budowy - 1 osoba, która ma doświadczenie przy realizacji min. 1 zadania (o wartości robót co najmniej 1 000
000,00 PLN brutto) polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi (z wyłączeniem remontów
cząstkowych) w technologii mas bitumicznych obejmującego realizację zadania od rozpoczęcia robót do
zakończenia funkcji na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. Jako zakończenie
funkcji należy rozumieć zakończenie wszystkich zadań przypisanych danej funkcji i realizowanych w ramach
danej funkcji.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy /umów na realizację
zadania/zadań wykazanego/wykazanych w ramach warunku.Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania
w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych
osób.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto w jednej lub kilku formach określonych w pkt. XVII SIWZ.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacać na numer konta, który
Zamawiający przekaże przed podpisaniem umowy. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy przelewem, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wybory wykonawcy. Przewidywane zmiany umowy zostały określone w pkt. XVIII
SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

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: nie

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: 08/03/2018
Czas lokalny: 09:45

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/05/2018

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach, ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy - w
pokoju nr 17 (sekretariat).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust.1 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
— (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp),
— (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp),
— (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp),
— (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp),
— (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp).
Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w artykule 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach projektu pn.” „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa
spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych
usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8:
Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy. Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego
dokumentu 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”.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp. wykaz oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt. VII SIWZ.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 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. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w
pkt. XXVIII.2 SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
b. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, 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. XIX 6.a i 6.b SIWZ 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.
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.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/01/2018
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