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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232995-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
2017/S 116-232995

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
Łódź
90-113
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Lubecka-Rogozińska
Tel.:  +48 426162272
E-mail: e.lubecka@zdw.lodz.pl 
Faks:  +48 426162290
Kod NUTS: PL71
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.lodz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zdw.lodz.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: zarządzanie drogami wojewódzkimi w imieniu samorządu województwa łódzkiego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi w imieniu samorządu województwa łódzkiego

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

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku przejścia przez Inowłódz.

II.1.2) Główny kod CPV
45233220

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej obejmuje:

mailto:e.lubecka@zdw.lodz.pl
www.zdw.lodz.pl
www.zdw.lodz.pl
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— rozbiórkę i budowę konstrukcji jezdni wraz z odcinkową zmianą przebiegu drogi,
— budowę i przebudowę skrzyżowań,
— budowę chodników,
— rozbiórkę i budowę zjazdów z przepustami pod zjazdami,
— budowę, przebudowę i likwidację rowów drogowych,
— rozbiórkę i budowę przepustów drogowych,
— budowę zatok autobusowych,
— budowę kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami rozsączającymi,
— budowę zbiornika retencyjno –infiltracyjnego wraz z dojazdem,
— budowę oświetlenia drogowego,
— przebudowę sieci elektroenergetycznej,
— przebudowę sieci teletechnicznej,
— przebudowę sieci wodociągowej.

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
45110000
45112500
45233320
45233150
45233222
45231000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej obejmuje:
— rozbiórkę i budowę konstrukcji jezdni wraz z odcinkową zmianą przebiegu drogi,
— budowę i przebudowę skrzyżowań,
— budowę chodników,
— rozbiórkę i budowę zjazdów z przepustami pod zjazdami,
— budowę, przebudowę i likwidację rowów drogowych,
— rozbiórkę i budowę przepustów drogowych,
— budowę zatok autobusowych,
— budowę kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami rozsączającymi,
— budowę zbiornika retencyjno –infiltracyjnego wraz z dojazdem,
— budowę oświetlenia drogowego,
— przebudowę sieci elektroenergetycznej,
— przebudowę sieci teletechnicznej,
— przebudowę sieci wodociągowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do
wysokości 3 500 000 PLN netto zgodnie z zakresem opisanym wyżej. Zamawiający może udzielić zamówień
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polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w
zakresie związanym z tym zamówieniem, gdy będzie posiadał niezbędne środki finansowe.
Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, tj.: wykonanie pełnej
konstrukcji jezdni (warstwa podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz warstwy wiążąca i ścieralna).
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury tzw. „odwróconej” zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 212 500 PLN.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2018
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

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:
1.Podstawy wykluczenia:
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. Dodatkowo zamawiający
wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 Pzp. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na
podst. art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w
par. 5 pkt 1-6, 9 Rozporządz. Min. Rozwoju z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126) oraz w pkt VI.3) ppkt 2, t.j.
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
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4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt 1.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów określonych w ww. Rozporządz.:
1) w § 5 pkt 1 – składa informację z odp. rejestru albo, w przypadku jego braku, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art.24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;
2) § 5 pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt
4 ww. Rozporządz., składa dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt14 i 21 ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
[1] Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości:
1) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 zadań porównywalnych do przedmiotu zamówienia tzn.
polegających na budowie, przebudowie, lub rozbudowie drogi klasy technicznej min. G (o długości min. 5 km
każda), w tym jedno zadanie powinno obejmować budowę, przebudowę lub rozbudowę skrzyżowania typu
rondo. Wartość każdego zadania nie może być niższa niż 4 000 000 PLN (brutto).
2)Co najmniej jedno z zadań wymienionych w ppkt 1) powinno obejmować budowę, przebudowę lub
rozbudowę:
— kanalizacji deszczowej
— przepustu pod korona drogi
— oświetlenia drogowego
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Powyższe elementy, wymienione w ppkt 2, Wykonawca może wykazać w więcej niż jednym zadaniu, o którym
mowa w ppkt 1.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg
średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych
w pkt [1] musi zostać spełniony w całości przez poszczególnych Wykonawców lub przez jednego Wykonawcę.
[2] Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wykaże, że będzie dysponował
osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych
poniżej.
Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą posiadać kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe nie
mniejsze niż określone poniżej:
1) Kierownik budowy –1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
inżynieryjnej drogowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub robót przy zadaniach
polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg klasy technicznej min. G o wartości nie mniejszej
niż 4 000 000 PLN, łącznie przez okres min. 12 miesięcy;
2) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan – 1 osoba posiadająca uprawnienia
do kierowania robotami w zakresie sieci wod.-kan., która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub robót wod.-kan. polegających na budowie, przebudowie
lub rozbudowie sieci lub urządzeń wod.-kan. o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN, łącznie przez okres
min. 12 miesięcy.
Wykonawca na etapie realizacji zamówienia zapewni oprócz ww. kadry, pozostałą i niezbędną do realizacji
całego zakresu przedmiotu zamówienia kadrę, posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane(t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje,
zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65).
W przypadku zmiany osób, o których mowa wyżej w trakcie realizacji umowy, wymagane jest spełnienie
warunku określonego w pkt [2].
Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
wymagania określone w pkt [2].

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Ustala się limit finansowy na rok 2017 w wysokości 2 500 000 PLN brutto.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia
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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: 31/07/2017
Czas lokalny: 13:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2017
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź.

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.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.Wykonawca składa powyższe oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu sporządzonego zgodnie ze
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z
dnia 5.1.2016, tj. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art.86 ust. 5 Pzp, przekaże 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.
4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp. Zamawiający wezwie również
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do złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej w odniesieniu do podmiotów, na których
zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
5.Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
A. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
B. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
dokumenty określone w § 5 pkt 1-6 i 9, 10 Rozporządz. Min. Rozwoju z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126).
C. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia. 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.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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;
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
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 lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Jeżeli koniec terminu do wykonania
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czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub
dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2017


