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Roboty budowlane - 47ozz-2or7

0810212017 527 - - Roboty budowlane - Ogloszenie o zamowieniu - Procedura
otwarta

t. il. ilt. tv. vl.
Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie 5cie2ek rowerowych

2O17lS O27-O47022

Ogtoszenie o zam6wieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014124lUE

Sekcja l: Instytucja zamawiajaca

Ll) Nazwa iadresy
Miasto Stoteczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich
Chmielna 120
Warszawa

00-80 I

Polska

Osoba do kontakt6w: Malgorzata Szczepanik
E- mai | : zzp@zdm.waw.pl
Faks: +48 228909211
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Gl6wny ad res: www.zd m.waw. pl

1.2) Wsp6lne zam6wienie

1.3) Komunikacja
Nieograniczony, petny i bezpo6redni dostqp do dokument5w zam6wienia
mo2na uzyskaf bezptatnie pod adresem: http://www.zdm.waw.pl
Wiqcej informacji mo2na uzyskat pod adresem podanym powyzej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy
przesytai na nastgpuj4cy adres
Zarz4d Dr6g Miejskich
ul. Chmielna l2O
Warszawa

00-80r
Polska

Osoba do kontakt6w: Malgorzata Szczepanik
E- mai | : zzp@zdm.waw.pl
Faks: +48 228909211
Kod NUTS: PLl27
Adresy internetowe:
Cl6wny adres: http: / /www.zdm.waw.pl

1.4) Rodzaj instytucji zamawiaj4cej
Organ wtadzy regionalnej lub lokalnej

1.5) Gl6wny przedmiot dziatalno6ci
096lne uslugi publiczne

Sekcja ll: Przedmiot
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‖.1)Wielko`(lub zakres zam6wienia

‖.11)Nazwa:
Wykonanie inwestyc」 i pod nazwa:BudOWa drogi rowerowa WZdlu2 ul.

Pulawski可 .

Numer referencyiny:DPZ/13/PN/12/17

‖.1.2)G16wny kod CPV
45233162

‖.1.3)Rodztt Zam6wienia
Roboty budovvlane

‖.1.4)Kr6tki opis:

Przedmlotem zam6wieniajest wykonanie inwestycil pOd nazwa:BudOWa

drogi rowerowtt wZdlutt ul.Pulawski可 .SZCZegttowo przedmiot zam6wienia

okre`lony zostal w Dokumentatti techniczn可 (Rozdzial V SIWZ).

Warto`こ szacunkowa zam6wieniajest r6wna lub przekracza r6wnowartoS(

kwoty 5 225 000 EUR.

‖.1.5)Szacunkowa calkowita warto`(

‖.1.6)lnformatte O CZeSCiach

To zam6wienie podzielonejest na czeSCl:nle

‖.2)Opis

‖.2.1)Nazwa:

‖.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71322000
71322500
45233161
45233224

‖.2.3)MittSCe`wiadczenia uslug
Kod NUTS:PL1 2 7

‖.2.4)Opis Zam6wienia:
Przedmiotem zam6wieniajest wykonanie inwesty可 i pod nazwal BudOWa

drogi roweroweJ wzdlutt ul.Pulawski可 .SZCZegttowo przedmiot Zam6wienia

okre`lony zostal w Dokumentaditechniczn可 (Rozdzial V SIWZ).

Warto`こ szacunkowa zam6wieniajest r6wna lub przekracza r6wnowarto`こ

kwoty 5 225 000 EUR.

‖.2.5)Kryteria udzielenia zam6wienia

Cena niejestjedynym kryterium udzielenia zam6wienia;wszyStkie k“ eria sa

wymienione tylko w dokumentatti zamOW:enla

‖.2.6)SZacunkowa warto`こ

‖.2.7)OkreS ObOWiaZywania zam6wienia,umowy ramow筍 lub dynamicznego

systemu zakup6w
Konieci 1 5/06/2018

NinittSZe zam6wienie podlega wznow!enlu:nle

‖.2.10)lnfOrmacJe o ofertach wariantowych
Dopuszcza sle skladanie ofert wariantowychi nie

‖.2.11)infOrmatte o OpttaCh

O pc」 e:nie

‖.2.12)lnformatte na temat katalog6w elektronicznych

‖.2.13):nformatte O funduszach Unil Europttski輌
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Zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodkow Unii
Europejskiej: tak
N umer identyfi kacyj ny projektu: RPMA.0 4.O3.O2 - I 4 -6 I 5 2 / I 6 -00.

11.2.1 4\ | nformacje dodatkowe
Przy vryborze naj korzystn i ej s zej ofe rty Zam awi aj 4cy stosowai b qd zi e

nastqpuj4ce kryteria oceny oferty
I ) cena ofertowa brutto: 60 %

2) stopieh zaawansowania rob6t na dzieri 30..|.|.20.|7 r.:15%
3) wydtu2enie okresu gwarancji: l0 %

4) metody zarz4dzania inwestycj4: 4 %

5) architektura krajobrazu i zieleh: 4 %

6) komunikacja spoleczna inwestycji: 4 %

7) przeszkolenie kadry z dostqpno5ci architektonicznej:3 %.

Sekcja lll: Informacje o charakterze orawnym. ekonomicznym. finansowvm i

technicznym

lll.l) Warunki udzialu

lll.l.l) ZdolnoS€ do prowadzenia dzialalnoSci zawodowej, w tym wymogi
zwi4zane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

lll.l.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i kr6tki opis kryteri6w kwalifikacji:
O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4
nastqpuj4ce warunki udziatu w postepowaniu dotycz4ce sytuacji
ekonomicznej lub finansowej tj.:
l. Wykonawca uzyskat Sredni przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe (na
podstawie ,,rachunk6w zysku i strat" pozycja ,,przych6d netto ze sprzeda2y
produkt6w, towar6w i material6w" lub ,,przych6d netto ze sprzeda2y i

zr6wnane z nimi") w wysoko5ci nie mniejszej ni2 4 000 000 pLN (sfownie:
cztery m i I iony ztotych).
2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno5ci cywilnej w zakresie
prowad zonej d zialal noSci zwi4zan ej z przedmi otem n i n i ejszego zamowi en ia,
na sume gwarancyjn4 co najmniej 2 000 000 pLN (stownie: dwa miliony
zlotych).
3. Zamawiai4cy wezwie wykonawca, kt6rego oferta zostala najwyzej
oceniona, do zto2enia wwznaczonym,nie kr6tszym niz l0 dni, terminie
aktualnych na dzien zlo2enia o6wiadczeri lub dokument6w, kt6re
potwierd zaj4 okol i czno5ci spelniania warun k6w udzialu w postgpowan i u
okre5lonych powyzej, tj. :

3.1 . czg5ci sprawozdania finansowego (rachunek zysk6w i strat), w
przypadku gdy sporz4dzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa
kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, a je2eli
podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowosci, r6wnie2 z opini4 o czgsci badanego sprawozdania, a w
przypad ku wykonawc6w niezobowi4zanych do sporz4dzani a s prawozdan ia
finansowego, innych dokument6w okresrai4cych obroty oraz aktywa i

zobowi4zania- za ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia
dzialalno5ci jest kr6tszy - za ten okres.
z zal4czonej czq5ci sprawozdania finansowego powinno wynikai, 2e
sprawozdanie spetnia wymogi art. 52 ust.2 ustawy z dnia 29.g.1994 r. o
rachunkowosci, tj. 2e sprawozdanie finansowe zostalo podpisane - z
podaniem zarazem daty podpisu - przez osobg, kt6rej powierzono
prowadzenie ksi4g rachunkowych, i kierownika jednostki, a je2elijednostk4
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kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich czlonk6w tego organu. W

przypadku odmowy podpisu wymagane jest zal4czenie pisemnego

uzasad ni eni a dot4czonego d o sp rawozd an i a fi nansowego.
W p rzypad ku Wykonawc6w ni ezobowi 4zanych d o sporz4d zania sp rawozdania

finansowego Zamawiaj4cy, za,, inne dokumenty" uzna m.in. deklaracjq
podatkowa Plf zlo2on4 w Urzgdzie Skarbowym.
3.2. dokument6w potwierdzaj4cych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoCci zwi4zanej z

przedmiotem niniejszego zamowienia na sume gwarancyjn4 okre6lon4 przez

Zam awi aj 4cego (zawi eraj 4cych potwi erd zen i e zaplaty u bezp ieczenia).

lll.l.3) ZdolnoS€ techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i kr6tki opis kryteriow kwalifikacji:
O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegat siq Wykonawcy, kt6rzy spetniaj4

nastepuj4ce warunki udzialu w postepowaniu dotycz4ce zdolno6ci

technicznej lub zawodowej tj.:
I ) Wykonawca nie wcze5niej ni2 w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem

terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno5cijest krotszy -
w tym okresie: zrealizowat co najmniej 2 zadania polegaj4ce na budowie lub

przebudowie drogi, obejmuj4ce swym zakresem r6wnie2 budowq drogi dla

rower6w lub drogi dla rower6w i pieszych, o warto$ci co najmniej l0 000

000 PLN brutto ka2de zadanie.

2) Wykonawca ma do dyspozycji osoby, zgodnie z poni2szym wykazem:

Lp. Stanowisko - wymagana liczba os6b - okres posiadania wymaganych

uprawnie6 (w latach) - DoSwiadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym

stanowi sku) - podstawa dysponowanta.
1 . Projektant z uprawnieniami budowlanymi w specjalno5ci in2ynieryjnej

drogowej bez ograniczeh - 1 osoba - 5 lat - 5 lat - podstawa dysponowania;

2. projektant z uprawnieniami budowlanymi w specjalno6ci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urz4dzeri elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ogranicze6- I osoba- 5lat- 5lat- podstawadysponowania;

3. projektant z uprawnieniami budowlanymi w specjalno6ci in2ynieryjnej

mostowej bez ograniczeri - I osoba - 5 lat - 5 lat - podstawa dysponowania;

4. Architekt krajobrazu z wyksztalceniem v,ty2szym ll stopnia na kierunku

architektura krajobrazu - I osoba- niedotyczy- 5lat- podstawa

dysponowania;
5. Kierownik robot budowlanych z uprawnieniami budowlanymi w

specjalno6ci in2ynieryjnej drogowej bez ograniczeh - 1 osoba - 5 lat - 5 lat -
pod stawa dYs Ponowan i a;

6. Kierownik rob6t budowlanych z uprawnieniami budowlanymi w

specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzeh elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ogranicze6- l osoba - 5 lat- 5 lat- podstawa

dysponowania;
7. Kierownik rob6t budowlanych z uprawnieniami budowlanymiw

specjalno6ci in2ynieryjnej mostowej bez ograniczef'r - 1 osoba - 5 lat - 5 lat -
pod stawa dYs Ponowan ia.

osobywymienione powy2ej w pkt 1-3,5-7 powinny posiada( odpowiednie

uprawnienia budowlane, a wiqc uprawnienia do sprawowania samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia

7.7.1994 r. Prawo budowlane (ti' Dz. U'22016 r',poz.29O) oraz

Rozporz4dzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia I 
.|.9.201 4 r'w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014
po2.1278) lub odpowiadaj4ce im inne wazne uprawnienia budowlane wydane

na mocy wcze6niej obowi4zujqcych przepis6w oraz aktualne zaSwiadczenie o
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wpisie na liste czfonk6w wta6ciwej izby samorz4du zawodowego (zgodnie z

ustaw4 z dnia I 5.1 2.2000 r. o samorz4dach zawodowych architekt6w,
in2ynier6w budownictwa oraz urbanist6w - (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1946 z
po2n. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powy2ej mo94 byt
r6wnie2, zgodnie z art. l2a ustawy Prawo budowlane, osoby, kt6rych
odpowiednie kwalifikacje zostaty uznane na zasadach okre6lonych w
przepisach odrqbnych, w szczeg6lno5ci w przepisach ustawy z dnia
22.12.20.|5 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).
3)Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona,
do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym ni2 l0 dni, terminie aktualnych na

dzieh zlo2enia
d owod 6w okre5 | aj4cych, czy roboty b ud owl ane potwi e rd zaj 4ce s p etn i an i e

warunku o kt6rym mowa w pkt I ) powyzej SIWZ wykazane przez Wykonawcg
w JEDZ, zostaty wykonane nale2ycie, w szczeg6lno5ci informacje o tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidlowo ukohczone, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, s4 referencje
b4dZ inne dokumentywystawione przez podmiot, narzecz ktorego roboty
budowlane bytywykon),vane, a je2eli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska( tych
dokument6w - inne dokumenty.

| | l. 1 . 5 ) | nform acj e o zam 6wi e n i ach zastrze2onych

lll.2) Warunki dotycz4ce zam6wienia

lll.2.2) Warunki realizacji umowy:

lll.2.3) Informacje na temat pracownik6w odpowiedzialnych za wykonanie
zam6wienia
Obowi4zek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych
p racown i k6w Wznaczonych d o wykonan i a zam 6wi e n i a

Sekcja lV: Procedura

tV.1) Opis

lV.l.l ) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

lV.l.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakup6w

lV.l.4) Zmniejszenie liczby rozwi4zah lub ofert podczas negocjacji lub
d ialogu

lV.l.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
lV.l.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zam6wieri rz4dowych

(GPA)

Zam6wienie jest objgte Porozumieniem w sprawie zamowieri rz4dowych: tak
lV.2) Informacje ad ministracyjne

|v.2. I ) Poprzed nia publ i kacja dotycz4ca przed m iotowego postqpowania
lV.2.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udziatu

Data: 20l03 12017
Czas lokalny: I0:00

1v.2.3) szacunkowa data wyslania zaproszeh do sktadania ofert lub do
udziatu wybranym kandydatom
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|V.2.4) Jqzyki, w kt6rych mozna sporz4dza€ oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udzialu:
Polski

1V.2.6) Minimalny okres, w kt6rym oferent bqdzie zwi4zany oferta
Okres w miesi4cach: 2 (od ustalonej daty sktadania ofert)

|V.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/0312017
Czaslokalny: 1l:00
Miejsce:
Zarz4d D169 Miejskich, ul. Chmielna I 20, 00-801 Warszawa - sala 402.
Informacje o osobach upowa2nionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa - sesja otwarcia ofert jest jawna.

Sekcja Vl: Informacie uzupetniaiace

Vl.l ) Informacje o powtarzaj4cym siq charakterze zam6wienia

Jest to zam6wienie o charakterze powtarzajqcym sig: nie

Vl.2) Informacje na temat proces6w elektronicznych

Vl.3) Informacje dodatkowe:
I .Postqpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone jest w zuti4zku z

realizacj4 projektu pn. ,,Rozw6j sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT

woF - etap l" wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach osi Priorytetowej lV ,,Przej5cie na gospodarkg

n i s koem i syj n4" Dziatania 4. 3,,Red u kcja em i sj i zanieczyszczeh powietrza"

Poddzialania 4.3.2,,Mobilno6t miejska w ramach ZlT" Regionalnego

Programu operacyjnego wojew6dztwa Mazowieckiego 2o1 4-2020.
2.Zamawiajacy przewiduje mo2liwo6€ udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa

w art. 67 ust. I pkt 6 ustawy Pzp.

3. Opis sposobu przygotowania ofert zawarty zostatw pkt 8. SIWZ (Rozdziat I

SIWZ), w tym:
3.1. Do oferty nale2y zal4czyi aktualne na dzieh skladania ofert oSwiadczenie

s klad ane na form ularzu jed nol itego europejskiego d okum entu zam owienia,

sporz4dzone zgodnie z wzorem standardowego formularza okre5lonego w

r ozporz4dzen i u wykonawczym Kom i sj i Eu ropej s ki ej wyd anym na pod stawi e

art. 59 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2o14l24lUE,

zwanego dalej ,JEDZ".

3.2. Wykon awca zal4czv do oferty Formularz cenowy - wg zal4cznika nr 4 do

SIWZ.

3.3. Wymagane o5wiadczenie wskazane w pkt 3.1 . powy2ej (EDZ) powinno

byi zlo2one przez ka2dego wykonawce wsp6lnie ubiegaj4cego si9 o

zam6wienie.
3.4. Wykonawca, kt6ry powotuje siq na zasoby innych podmiot6w, o kt6rych

mowa w pkt l0 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powotuje siq na ich zasoby,

warunk6w udziatu w postepowaniu, sktada tak2e jednolite dokumenty
(o5wiadczenie wskazane w pkt 3.1 . powy2ej - JEDZ) dotycz4ce tych

podmiot6w.
4. Zamawiaj4cy wykluczy z postepowania Wykonawce w przypadku

spetnienia wobec niego przeslanek okre6lonych w art. 24 ust. I pkt I 2 - 23 i

aft.24 ust. 5 pkt 1 ,2 i 4 ustawy z dnia 29.1 '2004 Prawo zam6wieri
publicznych (Dz.U. z 201 5 r. poz. 21 64, z p62n. zm.).

Zamawiaj4cy wezwie Wykonawcg, kt6rego oferta zostala najwy2ej oceniona,

do zto2enia w wyznaczonym, nie kr6tszym ni2 l0 dni, terminie aktualnych na
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dzieh zlo2enia o6wiadczeri lub dokumentow okreslonych w 5 5 pktl )-5)
rozporz4dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2O16 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakie moze z4da( zamawiaj4cy od wykonawcy w postqpowaniu
o udzielenie zam6wienia, kt6re potwierdzaj4 okolicznoSci braku podstaw do
wykluczenia.
5. Zasady powotywania siq na zasoby podmiot6w trzecich okre6lone zostaty
w pkt. l0 slwz.
6.Wykonawca przystepuj4cy do przetargu jest obowi4zany, przed uptywem
terminu sktadania ofert, wnie6( wadium na caty okres zwi4zania ofert4, w
wysoko6ci: 200 000 PLN (stownie ztotych: dwie6cie tysiqcy zlotych).

Vl.4) Procedury odwotawcze

Vl.4.l) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
Prezes Krajowej lzby Odwotawczej
ul. Postgpu 1 7a
Warszawa
02-767
Polska

Tel.: +48 224587722
E- mai | : odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Ad res i nternetowy:r,vww. uzp.gov. p I

V1.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

V1.4.3) Skladanie odwolari
Doktadne informacje na temat termin6w sktadania odwotari:
I ) Odwotanie wnosi sie w terminie l0 dni od dnia przestania informacji o
czynnoSci Zamawiaj4cego stanowi 4cej pod stawq j ego wni esi en ia, jezel i

zostaty one przeslane przy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, albo
w terminie l5 dni - jezeli zostaly przestane w inny spos6b.
2) Odwotanie wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu, a tak2e wobec
postanowieh Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia wnosi sig w
terminie l0 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzqdowym Unii
Europejs ki ej I ub zam ieszczenia Specyfi kacj i lstotnych Waru nk6w Zam 6wi enia
na stronie internetowej.
3) Odwolanie wobec czynno5ci innych ni2 okre5lone w pkt I ) i 2) wnosi sig w
terminie l0 dni od dnia, kt6rym powziqto lub przy zachowaniu nalezytej
staranno5ci mozna bylo powzi4c wiadomoSt o okoliczno5ciach stanowiacych
podstawe jego wniesienia.

V1.4.4) 2r6dlo, gdzie mo2na uzyska€ informacje na temat skladania odwotaf
Prezes Krajowej lzby Odwotawczej
ul. Postgpu 1 7a

Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587722
E-mai | : odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Ad res i nternetowy:www. uzp. gov. p I

Vl.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
03102t2017
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