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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200167-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kościan: Roboty budowlane
2017/S 101-200167

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
698-15-89-230
ul. Gostyńska 38
Kościan
64-000
Polska
Osoba do kontaktów: Lidia Ochmańska (w sprawach procedury przetargowej), Adam Gabryelski (w sprawach
merytorycznych dotyczących procedury przetargowej)
Tel.:  +48 691813838/+48 655127418
E-mail: leszno.kancelaria@wp.pl 
Faks:  +48 655263345/+48 655117490
Kod NUTS: PL417
Adresy internetowe:
Główny adres: http://http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-
publiczne/zamowienia-publiczne/zarzad-drog-powiatowych-w-koscianie.html

I.1) Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
698-15-89-230
ul. Gostyńska 38
Kościan
64-000
Polska
Osoba do kontaktów: Lidia Ochmańska (w sprawach procedury przetargowej), Adam Gabryelski (w sprawach
merytorycznych dotyczących procedury przetargowej)
Tel.:  +48 691813838/+48 655127418
E-mail: leszno.kancelaria@wp.pl 
Faks:  +48 655263345/+48 655117490
Kod NUTS: PL417
Adresy internetowe:
Główny adres: http://http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-
publiczne/zamowienia-publiczne/zarzad-drog-powiatowych-w-koscianie.html

I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
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I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/
zamowienia-publiczne/zarzad-drog-powiatowych-w-koscianie.html
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 organizacyjna powiatu

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo do węzła planowanej drogi
ekspresowej S-5 w Nietążkowie.
Numer referencyjny: ZDP.262.04.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo
do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie w ramach zadania: „Budowa i przebudowa drogi
powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo”. Długość odcinka
w ramach budowy drogi wynosi 6.559,1 m (282 m odc. na terenie powiatu leszczyńskiego i 6.277,1 m na terenie
powiatu kościańskiego).
Zakres inwestycji obejmuje m.in.
— budowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami,
— budowę skrzyżowań zwykłych,
— budowę chodników,
— budowę dróg dla rowerów,
— zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury (branża telekomunikacyjna),
— budowę przepustów Ø 800 z rur spiralnie karbowanych,
— budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót, przedmiar robót – stanowiące Załącznik nr 6 do 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
45110000
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45112000
45221000
45233120
45232310
45233000
45231000
45232000
45342000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL417
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu kościańskiego (6.277,1 m) i na terenie powiatu
leszczyńskiego (282 m).

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn – Bronikowo
do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie w ramach zadania: „Budowa i przebudowa drogi
powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo”. Długość odcinka
w ramach budowy drogi wynosi 6.559,1 m (282 m odc. na terenie powiatu leszczyńskiego i 6.277,1 m na terenie
powiatu kościańskiego).
Zakres inwestycji obejmuje m.in.
— budowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami,
— budowę skrzyżowań zwykłych,
— budowę chodników,
— budowę dróg dla rowerów,
— zabezpieczenie i przebudowę istniejącej infrastruktury (branża telekomunikacyjna),
— budowę przepustów Ø 800 z rur spiralnie karbowanych,
— budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót, przedmiar robót – stanowiące Załącznik nr 6 do 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
Okres w miesiącach: 12
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
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Numer identyfikacyjny projektu: Program Operacyjny WRPO Oś Priorytetowa 5: Transport, Działanie 5.1.
Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych
(drogi powiatowe i gminne).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteriami oceny ofert są:
cena – 60 %,
okres gwarancji i rękojmi – 40 %.
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem wspólnym w rozumieniu art. 16 Pzp dla Powiatu Kościańskiego
i Powiatu Leszczyńskiego na podstawie porozumienia. Powiat Kościański przeprowadza postępowanie i
udziela zamówienia w części w imieniu i na rzecz Powiatu Leszczyńskiego (282 m drogi na terenie Powiatu
Leszczyńskiego).

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:
W postępowaniu nie jest wymagane posiadanie kompetencji lub uprawnień.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00
PLN,
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 PLN.
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków
udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, należy przedłożyć, na wezwanie
Zamawiającego:
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
— dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż
5.000.000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował (rozpoczął i zakończył)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, na drogach kategorii: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej co najmniej
2 roboty polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-
asfaltowych o długości minimum 3 km każda.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zarówno na etapie
udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji następującą osobą (kierownikiem budowy):
— posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i
minimum 5 lat doświadczenia (licząc od uzyskania uprawnień); Wykonawca winien wykazać pełnienie funkcji



Dz.U./S S101
27/05/2017
200167-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 8

27/05/2017 S101
http://ted.europa.eu/TED

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

5 / 8

kierownika budowy na minimum 2 zadaniach polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi,
które były przez niego zrealizowane.
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków
udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, należy przedłożyć, na wezwanie
Zamawiającego:
— wykaz co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi
o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o długości minimum 3 km każda, na drogach kategorii:
gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej, 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;
według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem
Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów;
— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za 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
– według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem
Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca wniesie wadium w wysokości 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Wadium
może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu,poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.Dz.U z 2016r, poz.359)
Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Zarządu Dróg
Powiatowych w Kościanie – Bank Spółdzielczy Kościan r-k nr 54 8666 0004 0108 6147 2000 0003, z dopiskiem
na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

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
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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: 03/07/2017
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: 31/08/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/07/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Dyrektor ZDP – Dariusz Korzeniowski
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:
Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu
Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający przewiduje wykluczenie
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy
wykluczenia wykonawcy: a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządzi likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r poz.615); b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
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chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
W zakresie wstępnego wykazania spełniania przez każdego Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu /
niepodlegania wykluczeniu z postępowania należy przedłożyć wraz z ofertą: aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania – w formie Jednolitego Dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym
na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, tj. Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
W zakresie wykazania, że Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu z
postępowania, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego: informację z Krajowego Rejestru Karnego
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie Wykonawcy
o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności; zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub inny dokument (...); zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument (...);
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; oświadczenie
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne; oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;
oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587706
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://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 wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

http://www.uzp.gov.pl
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Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587706
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2017

http://www.uzp.gov.pl

