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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567062-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Roboty budowlane
2018/S 247-567062
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1
Wałbrzych
58-300
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Plesner
Tel.: +48 746414400
E-mail: aplesner@zdkium.walbrzych.pl
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zdkium.walbrzych.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14
Wrocław
50-411
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Plesner
Tel.: +48 746414400
E-mail: aplesner@zdkium.walbrzych.pl
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.zdkium.walbrzych.pl

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.zdkium.walbrzych.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych i organ władzy regionalnej lub lokalnej
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Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
„Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową
obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu (Droga Sudecka)” – etap II i etap III
Numer referencyjny: RZP/65/PN/49/2018/DR

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w
zakresie budowy obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz budowy obwodnicy Sobięcina w
Gminie Wałbrzych.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu
Zamawiającego niezbędnych decyzji i uzgodnień, wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami
towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia oraz uzyskanie przez Wykonawcę
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy
organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140
45200000
45233000
45230000
71320000
71322000
71322200
71250000
71248000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wałbrzych, Boguszów-Gorce
II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy obwodnicy
Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz budowy obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych – etap II i etap
III na odcinku od km ok. 4 + 247 do km 5 + 125 na terenie Gminy Boguszów-Gorce oraz na odcinku od km 5 +
125 (granica miasta Wałbrzycha) do km ok. 7 + 105 (ul. II Armii) na terenie Gminy Wałbrzych.
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu
Zamawiającego niezbędnych decyzji i uzgodnień, wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami
towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia oraz uzyskanie przez Wykonawcę
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy
organ zawiadomienia
O zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji.
2. Wykonanie przedmiotu umowy ma nastąpić zgodnie z następującymi dokumentami:
1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
2) Programem Funkcjonalno-Użytkowym pn.: Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy
Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz budowę obwodnicy
Sobięcina w Gminie Wałbrzych (zał.nr 9a),
3) Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2017 r. o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54, o którym mowa w
pkt.2) - (zał. nr 10), oraz Decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 16 listopada
2017 r. nr DOOŚ-DŚL.4210.12.2017.AS.5 - (zał. nr 11).
3. Komplet dokumentacji projektowej opracowanej w ramach realizacji zamówienia ma zawierać w
szczególności:
1) Projekt budowlany – 8 egz.,
2) Projekt wykonawczy – 6 egz.,
3) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 6 egz.,
4) Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej (pliki PDF) – 6 kompletów (wersja elektroniczna ma być
tożsama z wersją papierową).
4. W celu uzyskania niezbędnych uzgodnień i/ lub zezwoleń i /lub decyzji administracyjnych Zamawiający
dopuszcza opracowanie, z zastrzeżeniem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ujętym w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych w podziale na odcinki. Zamawiający dopuszcza również realizację robót budowlanych w podziale
na odcinki, po uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie
Z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z:
1) ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21),
2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r, poz. 519 ze zm.),
3) ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz.1202),
4) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.),
5) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973),
6) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014
r., poz. 1923).

22/12/2018
S247
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 14

Dz.U./S S247
22/12/2018
567062-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4 / 14

6. Wszystkie obowiązki i wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze
umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (zał. nr 5a), oraz
W pozostałych dokumentach będących częścią SIWZ.
7. Istotne postanowienia dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zawarte są we wzorze umowy (załącznik nr
5a do SIWZ).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr umowy/decyzji RPDS.05.01.04-02-0001/17-00 z 27.04.2018 r.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagany termin realizacji zamówienia do 29.10.2021 r., w tym:
1) Część I - 15 miesięcy od podpisania umowy
2) Część II - 18 miesięcy od podpisania umowy
3) Część III - do dnia 29.10.2021 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140
45200000
45233000
45230000
71320000
71322000
71322200
71250000
71248000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Boguszów-Gorce
II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy obwodnicy
Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz budowy obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych – etap II i etap
III na odcinku na terenie Gminy Boguszów-Gorce od ul. Pułaskiego (km 0 + 000) do ul. Wałbrzyskiej (ok. km 4 +
247) do punktu połączenia z odcinkiem realizowanym w zadaniu 1.
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu
Zamawiającego niezbędnych decyzji i uzgodnień, wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami
towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia oraz uzyskanie przez Wykonawcę
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i skuteczne złożenie przez Wykonawcę i przyjęcie przez właściwy
organ zawiadomienia
O zakończeniu budowy, do którego nie zgłoszono sprzeciwu w drodze decyzji.
2. Wykonanie przedmiotu umowy ma nastąpić zgodnie z następującymi dokumentami:
1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
2) Programem Funkcjonalno-Użytkowym pn.: Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy
Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz budowę obwodnicy
Sobięcina w Gminie Wałbrzych (zał.nr 9b),
3) Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2017 r. o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nr WOOŚ.4210.23.2015.KC.54, o którym mowa w
pkt.2) - (zał. nr 10), oraz Decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 16 listopada
2017 r. nr DOOŚ-DŚL.4210.12.2017.AS.5 - (zał. nr 11).
3. Komplet dokumentacji projektowej opracowanej w ramach realizacji zamówienia ma zawierać w
szczególności:
1) Projekt budowlany – 8 egz.,
2) Projekt wykonawczy – 6 egz.,
3) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 6 egz.,
4) Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej (pliki PDF) – 6 kompletów (wersja elektroniczna ma być
tożsama z wersją papierową).
4. W celu uzyskania niezbędnych uzgodnień i/ lub zezwoleń i /lub decyzji administracyjnych Zamawiający
dopuszcza opracowanie, z zastrzeżeniem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ujętym w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych w podziale na odcinki. Zamawiający dopuszcza również realizację robót budowlanych w podziale
na odcinki, po uzgodnieniu z Zamawiającym.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie
Z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z:
1) ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21),
2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r, poz. 519 ze zm.),
3) ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz.1202),
4) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.),
5) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973),
6) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014
r., poz. 1923).
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6. Wszystkie obowiązki i wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze
umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (zał. nr 5b), oraz
W pozostałych dokumentach będących częścią SIWZ.
7. Istotne postanowienia dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zawarte są we wzorze umowy (załącznik nr
5b do SIWZ).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr umowy/decyzji RPDS.05.01.04-02-0001/17-00 z 27.04.2018 r.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.9.2022 r., w tym:
1) Część I - 15 miesięcy od podpisania umowy
2) Część II - 18 miesięcy od podpisania umowy
3) Część III - do dnia 30.9.2022 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
c.d. III.1.3)
Zadanie 1
3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osobami skierowanymi przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego,
— odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
1) Kierownik projektu/przedstawiciel wykonawcy
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2) Projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej
3) Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
4) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
5) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
6) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
7) Kierownik budowy – kierownik robót w branży drogowej
8) Kierownik robót w branży konstrukcyjno-budowlanej
9) Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
10) Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
11) Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
12) Geolog
13) Geodeta
14) Specjalista ds. ochrony środowiska - botanik
15) Specjalista ds. ochrony środowiska - ornitolog
16) Specjalista ds. ochrony środowiska - entomolog
17) Specjalista ds. ochrony środowiska - chiropterolog
18) Specjalista ds. ochrony środowiska - herpetolog
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, tzn. dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej
niż jednej funkcji, za wyjątkiem:
a) kierownika projektu /przedstawiciela Wykonawcy,
b) kierownika budowy – kierownika robót w branży drogowej,
c) kierownika robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej,
e) projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku w przypadku Wykonawców występujących wspólnie
lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający lub przez Wykonawców występujących wspólnie i podmiot
udostępniający.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
c.d. III.1.3) (po opisie w pkt III.1.1)
Zadanie 2
4. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: osobami skierowanymi przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego,
— odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
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do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
1) Kierownik projektu/przedstawiciel wykonawcy
2) Projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej
3) Projektant w specjalności inżynieryjnej mostowej
4) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
5) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
6) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
7) Kierownik budowy – kierownik robót w branży drogowej
8) Kierownik robót w branży mostowej
9) Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
10) Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych
11) Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
12) Geolog
13) Geodeta
14) Specjalista ds. ochrony środowiska - botanik
15) Specjalista ds. ochrony środowiska - ornitolog
16) Specjalista ds. ochrony środowiska - entomolog
17) Specjalista ds. ochrony środowiska - chiropterolog
18) Specjalista ds. ochrony środowiska - herpetolog
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk, tzn. dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej
niż jednej funkcji, za wyjątkiem:
a) kierownika projektu /przedstawiciela Wykonawcy,
b) kierownika budowy – kierownika robót w branży drogowej,
c) kierownika robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej,
e) projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku w przypadku Wykonawców występujących wspólnie
lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający lub przez Wykonawców występujących wspólnie i podmiot
udostępniający.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zadanie 1
1.a. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał
(zakończył):
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1) 1 zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy) w
zakresie budowy i/lub przebudowy drogi klasy minimum G, o długości odcinka minimum 1 km*,
2) 1 zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano- wykonawczy)
w zakresie budowy i/lub przebudowy oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oraz opraw
oświetleniowych w ilości minimum 50 szt.
Zamawiający dopuszcza w ramach jednego zadania wykazanie łącznie zakresu wykonanych zadań
obejmujących zakres jak opisany w ppkt. 1), 2). (Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać
spełnianie kilku z powyższych warunków).
1.b. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał
(zakończył):
1) 1 zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegające na budowie i/lub
przebudowie drogi klasy minimum G, o długości odcinka minimum 1 km*,
2) 1 zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegające na budowie i/lub
przebudowie oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oraz opraw oświetleniowych w ilości minimum 50
szt.,
3) 1 zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegające na budowie i/lub
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości minimum 1 km.
Zamawiający dopuszcza w ramach jednego zadania wykazanie łącznie zakresu wykonanych zadań,
obejmujących zakres jak opisany w ppkt. 1) 2), 3). (Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać
spełnianie kilku z powyższych warunków).
(*) Przez jedną robotę budowlaną / zadanie rozumie się robotę /zadanie wykonaną w ramach jednej umowy.
Za ukończone roboty budowlane (zadanie) Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został
ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami i nie
tylko, tzn. wydany został dokument potwierdzający zakończenie robót, np. protokół odbioru końcowego robót.
Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku w przypadku Wykonawców występujących wspólnie
lub przez Wykonawcę i podmiot udostępniający lub przez Wykonawców występujących wspólnie i podmiot
udostępniający.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zadanie 2
2.a. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał
(zakończył):
1) 1 zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy) w
zakresie budowy i/lub przebudowy drogi klasy minimum G, o długości odcinka minimum 2 km*,
1) 1 zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano- wykonawczy)
w zakresie budowy i/lub przebudowy oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oraz opraw
oświetleniowych w ilości minimum 50 szt.,
2) 1 zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano- wykonawczy) w
zakresie budowy i/lub przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi klasy minimum G.
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Zamawiający dopuszcza w ramach jednego zadania wykazanie łącznie zakresu wykonanych zadań
obejmujących zakres jak opisany w ppkt. 1), 2), 3). (Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać
spełnianie kilku z powyższych warunków).
2.b. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał
(zakończył):
1) 1 zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegające na budowie i/lub
przebudowie drogi klasy minimum G, o długości odcinka minimum 2 km*,
2) 1 zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegające na budowie i/lub
przebudowie oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów oraz opraw oświetleniowych w ilości minimum 50
szt.,
3) 1 zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegające na budowie i/lub
przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi klasy minimum G,
4) 1 zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia polegające na budowie i/lub
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości minimum 1 km.
Zamawiający dopuszcza w ramach jednego zadania wykazanie łącznie zakresu wykonanych zadań,
obejmujących zakres jak opisany w ppkt. 1) 2), 3), 4). (Każde wykazane zadanie może jednocześnie
potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków).
(*) Przez jedną robotę budowlaną / zadanie rozumie się robotę /zadanie wykonaną w ramach jednej umowy.
Za ukończone roboty budowlane (zadanie) Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został
ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami i nie
tylko, tzn. wydany został dokument potwierdzający zakończenie robót, np. protokół odbioru końcowego robót.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zamiany umowy oraz określenie warunków zmian, zawarto w SIWZ
(załącznik nr 5a – zadanie 1 i załącznik nr 5b – zadanie 2 do SIWZ i SIWZ-IDW).
3. Istotne postanowienia dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zawarte są we wzorach umów.
4. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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
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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: 29/01/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/03/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29/01/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1, POLSKA, pokój
21.
Składanie ofert
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć pod adresem https://
miniportal.uzp.gov.pl na ePUAP: /zdkiumwch/SkrytkaESP
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
Przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.

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

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w
wysokości: 400 000 PLN – zadanie 1, 870 000 PLN – zadanie 2. Szczegółowe zasady wnoszenia wadium
zawiera SIWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę
stanowiącą 2 % ceny brutto podanej w ofercie – zadanie 1 i zadanie 2.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt
1,5-8 ustawy Pzp
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w
SIWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów wymienionych w SIWZ.
Brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi wykazać Wykonawca, każdy z Wykonawców w
przypadku Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu, inny podmiot, na którego zasoby powołuje
się Wykonawca oraz podwykonawcy
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4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
5. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.
Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów oraz zobowiązanie wymagane postanowieniami
rozdziału V SIWZ.
8. Wykonawca, który zamierza powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów(o ile są znani
na dzień składania ofert).
9. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
oświadczeń i dokumentów, o których mowa rozdziale V SIWZ-IDW.
10. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art.86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
12. W niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie
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1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Ustawy.
2. Zgodnie z Ustawą środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a także innym
podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Ustawy.
7. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2) określenia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) odrzucenia oferty odwołującego,
5) opisu przedmiotu zamówienia,
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności,
do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180
ust. 2 Ustawy.
Skarga do sądu
1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia w całości lub
O zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie
można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
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5. Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na:
1) Wykonawcy, który ją złożył, jeżeli jest stroną postępowania,
2) Zamawiającym, jeżeli Wykonawca, który złożył ofertę nie jest stroną postępowania albo interwenientem.
6. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2018
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