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PL-Białystok: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
2012/S 56-091237
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
Osoba do kontaktów: Ewa Kozłowska
15-703 Białystok
POLSKA
Tel.: +48 856645839
E-mail: hzdanowicz@gddkia.gov.pl
Faks: +48 856526157
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gddkia.gov.pl
Więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem: PowyŜszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego
systemu zakupów) moŜna uzyskać pod adresem: PowyŜszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać na adres: PowyŜszy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami krajowymi
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa Obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S – 61 od S - 8 (Ostrów Mazowiecka) – ŁomŜa –
Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 175 + 202 do km 181 +
691,04 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, województwo
podlaskie.
Kod NUTS PL34
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa Obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) – ŁomŜa –
Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 175 + 202 do km 181 +
691,04 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.
Zakres zamówienia:
Roboty drogowe obejmują:
— Budowę 2 jezdni drogi ekspresowej (po dwa pasy ruchu w kaŜdym kierunku, na odcinku z węzłem „Stawiski” wraz z
pasami włączenia i wyłączenia), pozostałe odcinki jednojezdniowe,
— budowę węzła bezkolizyjnego „Stawiski” z drogą wojewódzką 647,
— budowę układu równoległych dróg, w tym budowę dróg tzw. autobusowych z zatokami autobusowymi,
— budowę pasa dzielącego na odcinku dwujezdniowym,
— budowę skrzyŜowań SK1 i SK2 zapewniające połączenie obwodnicy z istniejącą drogą krajową 61,
— budowę pasów awaryjnych na odcinku dwujezdniowym,
— wykonanie dróg dojazdowych (DD),
— wykonanie ogrodzenia wzdłuŜ obwodnicy,
— budowę chodników dla pieszych.
Roboty mostowe i konstrukcje inŜynierskie obejmą:
— budowę wiaduktów, w tym wiaduktów pełniących funkcje ekologiczne,
— budowę i przebudowę przepustów drogowych i melioracyjnych; oraz budowę w niektórych przepustach urządzeń dla
zapewnienia przejść dla zwierząt małych i średnich,
— budowę obiektu mostowego - dla obu jezdni Obwodnicy przez rzekę Dzierzbia.
Roboty branŜowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze.
— budowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem,
— budowę systemu odwodnienia dróg poprzez rowy otwarte lub kanalizację deszczową,
— przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie zgodnym z wydanymi warunkami technicznymi w tym:
— budowę urządzeń kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg, budowę 2 zbiorników retencyjnych z przelewem

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:091237-2012:TEXT:PL:HTML

2012-03-21

Roboty budowlane - 91237-2012 - TED Tenders Electronic Daily

II.1.6)
II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)
II.2)
II.2.1)
II.2.2)
II.2.3)
II.3)

Strona 2 z 6

awaryjnym,
— budowę kanału technologicznego,
— przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej,
— przebudowę urządzeń melioracyjnych,
— przebudowę odcinka wodociągu,
— przebudowę kolidujących urządzeń i sieci teletechnicznych,
— przebudowę istniejących urządzeń i sieci energetycznych,
— budowę nowej stacji meteorologicznej.
Wycinka drzew.
Zasada magazynowania drewna pochodzącego z wycinki lub jego odkupienia opisana jest w STWiORB D-01.02.01
Usunięcie drzew i krzewów oraz zabezpieczenie istniejącej zieleni; pkt 5.6. Według opracowanego szacunku brakarskiego
wartość drewna do odkupienia wynosi 8 311,86 PLN brutto.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45233122, 45221100, 45231400, 45314000, 45231300, 45232130, 77211400, 77300000
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres:
PowyŜej 20 000 000 EUR.
Informacje o opcjach
Opcje: nie
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion 00/100).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zaleŜności
od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa Krajowego 68 1130 1059 0017 3373 9920 0002,
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pienięŜnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. 42, poz. 275 ze zm.).
Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w
wysokości 5 % ceny oferty brutto.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamówienie będzie realizowane w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy powinni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zaŜąda umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności ustawą z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane
(t. jedn. Dz. U. z 2010 r. 243, poz.1623 ze zm.) ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 16 poz. 93 ze zm.) i
ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., 113, poz. 759 ze zm.).
Wykonawca będzie realizować zamówienie według „Warunków kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inŜynieryjnych
projektowanych przez Zamawiającego” Cosmopoli Consultants, wydanie angielsko polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego
wydania FIDIC 1999.
Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami technicznobudowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi
wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykaŜą ich spełnienie na poziomie
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w Sekcji III.2.1), III.2.2) i III.2.3) niniejszego
Ogłoszenia o zamówieniu (dalej: Ogłoszenia) oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których
mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie złoŜonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1. Sekcji III.2.1) ogłoszenia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Ŝaden z nich nie moŜe podlegać
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wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków
wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w Sekcji
III.2.2) i Sekcji III.2.3) Ogłoszenia Wykonawcy wykazują łącznie.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o
których mowa w niniejszym Ogłoszeniu, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
5. Na potwierdzenie spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu oceny
spełniania został zamieszczony w Sekcji III.2.2) oraz Sekcji III.2.3) Ogłoszenia naleŜy wraz z ofertą – pod rygorem
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp – złoŜyć następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
5.2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w Sekcji III.2.2) oraz Sekcji III.2.3) Ogłoszenia.
6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, naleŜy – pod rygorem wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp – złoŜyć następujące dokumenty:
6.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp,
6.1.a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - w
odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków udziału w
postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części
zamówienia;
6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
6.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
6.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp,
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.5.a) JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób.
6.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) w Sekcji III.2.1) pkt 6.2 – 6.4 i 6.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) w Sekcji III.2.1) pkt 6.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp.
7.2. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 7.1., powyŜej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
7.3. Dokumenty, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 7.1.1) lit a) i c) oraz Sekcji III.2.1) pkt 7.1.2), lub zastępujący je
dokument o którym mowa w Sekcji III.2.1) w pkt 7.2., powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7.1.1) lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt
7.2, powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.
8. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów.
8.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w Sekcji III.2.1) pkt 5.1 powyŜej, które musi zostać złoŜone w
formie oryginału, a takŜe zobowiązania o którym mowa w Sekcji III.2.2) oraz Sekcji III.2.3) – „Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów” pkt 2, które wymaga zachowania formy pisemnej), naleŜy złoŜyć w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których
mowa w Sekcji III.2.2) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” pkt 2 oraz w Sekcji III.2.3) „Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów” pkt 2, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z
oryginałem powinno być sporządzone w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
8.3. Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
złoŜona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.5. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
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udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w Sekcji III.2.1) pkt 5.1. powinno być złoŜone w imieniu wszystkich Wykonawców;
b) dokumenty wymienione w pkt Sekcji III.2.2) i Sekcji III.2.3) składa dowolny Wykonawca/ dowolni Wykonawcy wykazujący
spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę;
c) oświadczenie wymienione w Sekcji III.2.1) pkt 6.1. oraz dokumenty wymienione w Sekcji III.2.1) w pkt 6.2. – 6.6. albo
odpowiadające im określone w Sekcji III.2.1) w pkt 7.1. i 7.2. powyŜej, powinny być złoŜone przez kaŜdego Wykonawcę.
9. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia Zamawiający wymaga przedłoŜenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w Sekcji
III.2.2) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” w pkt 1.1. naleŜy wraz z ofertą – pod rygorem wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp – złoŜyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat a jeŜeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, równieŜ opinię o badanym(ch) sprawozdaniu(ach) w części
dotyczącej rachunku zysków i strat a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i naleŜności - za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres – w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został
zamieszczony w Sekcji III.2.2). „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”, pkt 1.1.a),
1.2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w celu wykazania spełniania warunku,
którego opis został zamieszczony w Sekcji III.2.2). „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”, pkt 1.1.b).
1.a. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŜe przedstawić wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej, moŜe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego w Sekcji III.2.2). „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”, pkt 1.1. warunku, dotyczącego
sytuacji ekonomiczno-finansowej.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2.a. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i opisanego w
Sekcji III.2.2) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”, pkt 1.1.b), polega na zdolnościach finansowych
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłoŜenia informacji, o
której mowa w pkt 1.2. powyŜej, dotyczącej tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1.1. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a) Wykonawca musi wykazać średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaŜy produktów,
towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaŜy i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niŜ 78 000 000,00
PLN.
b) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niŜ 13
000 000,00 PLN.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niŜ wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy:
— dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego,
— dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
2) Wykonawca moŜe polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iŜ będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu dokonania
oceny spełniania został zamieszczony w Sekcji III.2.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”, w pkt 1.1.
i w pkt 1.2.b) naleŜy wraz z ofertą – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp
– złoŜyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - w celu wykazania spełniania
warunku, którego opis został zamieszczony w Sekcji III.2.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” w pkt
1.1.
Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresem wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, - w celu wykazania spełniania warunku, którego
opis został zamieszczony w Sekcji III.2.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” w pkt 1.2.b).
2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iŜ będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego
zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg klasy minimum GP o wartości robót co najmniej 100 000 000,00
PLN brutto.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niŜ wskazane przez
Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równowaŜnego dokumentu
(w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
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1.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona
oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego potencjału technicznego na podstawie złoŜonego przez
Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt
5.1 Ogłoszenia.
b) Potencjał kadrowy:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami
zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na kaŜdą funkcję
wymienioną poniŜej, wskaŜe osoby, które spełniają następujące wymagania:
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Dyrektora Kontraktu – Przedstawiciela Wykonawcy
Minimum 12 miesięcy doświadczenia na stanowisku/ stanowiskach:
— Dyrektora Kontraktu lub Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika Budowy przy realizacji 1 zadania obejmującego
budowę lub przebudowę drogi klasy min. GP o wartości robót co najmniej 100 000 000,00 PLN (brutto).
2) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy
Minimum 12 miesięcy doświadczenia na stanowisku/ stanowiskach.
— Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych dla odcinka drogi o długości minimum 5 km lub Kierownika Robót
Mostowych dla minimum 5 obiektów typu most lub/i wiadukt lub/i estakada lub/i tunel, przy realizacji 1 zadania obejmującego
budowę lub przebudowę drogi klasy min. GP o wartości robót co najmniej 100 000 000,00 PLN (brutto).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niŜ wskazane przez
Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy/-ów na realizację ww. zadań.
Zamawiający nie dopuszcza wskazania jednej osoby do pełnienia obu funkcji.
2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeŜonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
NajniŜsza cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GDDKiA-O/BI-ZR-R-2-284-1/D/2012
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 26.4.2012 - 11:50
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 21 500,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Kwota brutto. Przelewem na konto Zamawiającego.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.4.2012 - 11:50
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których moŜna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 26.4.2012 - 12:00
Miejscowość:
GDDKiA Oddział Białystok, ul. Zwycięstwa 2 (sala konferencyjna).
Osoby upowaŜnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie będzie realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
VI.3) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Zamawiający Ŝąda wskazania
przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) części zakresu zamówienia (robót), których wykonanie Wykonawca
powierzy Podwykonawcom.
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 miesięcy od Daty
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Rozpoczęcia Robót. Do czasu realizacji wlicza się okresy zimowe.
4. Zamawiający moŜe uniewaŜnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli środki pochodzące z budŜetu Unii
Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane (art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych)
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z
jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeŜeli
zostały przesłane w inny sposób.
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŜe 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.
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
5.4. JeŜeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie
później niŜ w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeŜeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
VI.4.3) Źródło, gdzie moŜna uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.3.2012
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