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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462995-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Rzeszów: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
2017/S 223-462995

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
Rzeszów
35-105
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Górak
Tel.:  +48 0178609490
E-mail: wzp@pzdw.pl 
Faks:  +48 0178609480
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pzdw.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pzdw.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: drogi i mosty

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr
858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków ... most na rzece Borownica.

II.1.2) Główny kod CPV
45110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:wzp@pzdw.pl
www.pzdw.pl
www.pzdw.pl
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Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW nr
858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + most na rzece Tanew i most na
rzece Borownica.”
Zadanie jest współfinansowane z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014-2020.

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
45000000
45110000
45111000
45112710
45233000
45233120
45315300
45316110
45232210
45231400
45232300
45232100
45111200
45232452
45233140
45231110
79714000
71313000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82

II.2.4) Opis zamówienia:
Budowę mostu na rzece Tanew w miejscowości Ulanów w km 8+540 w ramach zadania pn.: „Budowa DW
nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + most na rzece Tanew i most
na rzece Borownica”, obejmującą drogę wojewódzką od km 8+190 do km 8+700 wraz z budową mostu oraz
budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.
Zadanie jest współfinansowane z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014-2020.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 28/02/2018
Koniec: 21/11/2018
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zadanie jest współfinansowane z funduszy europejskich z Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 2 000 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dyrektor Kontraktu (1 osoba) – wymagania:
doświadczenie: minimum 5 lat w pełnieniu funkcji Dyrektora lub Dyrektora Kontraktu lub Kierownika Budowy. W
załączniku (wykaz kadry) podać dokładne okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie.
Kierownik Budowy – Kierownik robót mostowych (1 osoba) – wymagania:
Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności budownictwa mostowego wydane zgodnie z
ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290. z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Doświadczenie minimum 3 lata w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych (licząc
od dnia uzyskania uprawnień);
W opisie doświadczenia zawodowego wykazać się doświadczeniem w realizacji inwestycji jako Kierownik
Budowy lub Kierownik Robót Mostowych min. 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie
obiektu mostowego wieloprzęsłowego w ciągu drogi publicznej, przy czym rozpiętość teoretyczna min. 1 z
przęseł nie powinna być mniejsza niż 30m
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika Budowy z funkcją Kierownika Robót Mostowych.
g) Geodeta (1 osoba) – wymagania:
Osoba ta musi posiadać uprawnienia geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji (Nr uprawnień 4) i geodezyjnych
pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (Nr uprawnień 1) wydane zgodnie
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z ustawą z dnia z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287,
z późn. zm.) albo odpowiadające im ważne uprawnienia zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi
dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
z 2008 r. nr 63, poz. 394 z późn. zm. ), które pozwalać będą na pełnienie funkcji Geodety w zakresie objętym
umową.
h)Kierownicy branżowi
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia (Część IV Kryteria kwalifikacji α JEDZ) o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia
Uwaga!
Okresy pełnienia w/w funkcji na różnych inwestycjach prowadzonych w tym samym czasie nie podlegają
sumowaniu
b) Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum
1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie obiektu mostowego wieloprzęsłowego w ciągu
drogi publicznej, przy czym rozpiętość teoretyczna min. 1 z przęseł nie powinna być mniejsza niż 30m, popartej
dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone (np. poświadczenie).Definicja „obiektu mostowego” zgodnie z Rozporządzeniem
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. 2000 nr 63 poz. 735).Poprzez sformułowanie
„rozpiętość teoretyczna” Zamawiający rozumie odległość między osiami podparć przęsła mierzoną wzdłuż
osi obiektu oraz rozpiętość przęsła w świetle podpór mierzoną również wzdłuż osi obiektu na poziomie styku
przęsła z ławami podporowymi.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/01/2018
Czas lokalny: 09:00

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: 11/01/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 11.1.2018 r. o godz. 09:30 w Podkarpackim Zarządzie Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferty powinny być złożone w: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105
Rzeszów, pokój nr 1
2. Do oferty Wykonawca zobow jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert ośw stanowiące
wstępnepotw,że:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Ośw, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca zobow jest złożyć w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozp Wykonawczym KE wyd
napdst art. 59 ust. 2 dyr 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument
przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedm postępowania jest dostępny na stronie internetowej
Zamawiającego w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wyklucz oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.5. Na wezwanie
Zamawiającego, w celu potw braku podstaw do wyklucz Wyk z udziału w postęp. Wykonawca zobow jest
dozłożenia inf, zaśw, odpisu oraz oświad., o których mowa w § 5 pkt od 1 do 10 Rozp Min Rozwojuz dn.
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
oudzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).
6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dot zdolności technicznej lub zawodowej żąda od
wykonawcy:a)wykaz usług, b)wykaz osób, zgodnie z pkt 8.3 SIWZ
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a
także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozp.
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8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszcz na stronie internet inform, o której mowa w art. 86 ust.
5u Pzp, przekazuje Zamawiającemu ośw 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.
9. Z post o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 Pzp.
10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przew możl w pierwszej kolejności dokonania oceny
ofert, anast zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogł wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpsię wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp tj.— Robót
przygotowawczych
Robót rozbiórkowych
Korpusu drogowego i związanych z tym robotami ziemnymi;
Konstrukcji nawierzchni;
Umocnień dna rowów i skarp;
Oświetlenia drogi
Kanalizacji deszczowej,
Oznakowania poziomego;
Oznakowania pionowego;
Urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
Infrastruktury uzbrojenia podziemnego i naziemnego;
Odcinków chodnika i ścieżek rowerowych;
Infrastruktury związanej z ochroną środowiska.
Zieleni drogowej
tj. powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych do wysokości 44 % wartości zamówienia
podstawowego.
13.Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nie przyznania środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlega zwrotowi środków z pomocy udzielonej
przez państwa członka Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

