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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153447-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
2016/S 087-153447
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku, ul. Wronia 53, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok, Osoba do kontaktów: Helena Zdanowicz,
Warszawa 00-874, POLSKA. Tel.: +48 856645839. Faks: +48 856526157. E-mail: ekozlowska@gddkia.gov.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.4.2016, 2016/S 077-135586)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233122, 45221100, 45221120, 45213320, 45231000, 71240000, 71320000, 71330000
Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Różne usługi inżynieryjne
Zamiast:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic w technologii betonu cementowego o klasie drogi
lub ulicy min. S o wartości robót co najmniej 46 000 000,00 PLN netto
b) 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m.
Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.).
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zm.).
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów
realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego
dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
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IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: Obiektywne
kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Ocena spełniania postawionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w wykazie „Wiedza i doświadczenie”. Z treści załączonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Jeżeli liczba wykonawców, którzy będą
spełniać wymagane warunki będzie mniejsza, lub równa 20, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy
wykonawcy spełniający te warunki. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy
spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w Ogłoszeniu, dokonując oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu podlegających punktacji, Zamawiający nie będzie stosował art. 26 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przepis art. 26 ust. 4 ustawy Pzp będzie miał zastosowanie jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia wadliwości
dokumentów złożonych wraz z wnioskiem, tj. wykazu dla zadań/robót, które zostały w nim wskazane i potwierdzone
dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W następstwie czynności złożenia wyjaśnień
Wykonawca nie może uzupełniać wykazu o dodatkowe zadania nieujęte w pierwotnym wykazie mające na celu
zwiększenie punktacji złożonego wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu.
W przypadku, gdy wymagane warunki po zastosowaniu formuły „spełnia/nie spełnia” spełni więcej niż 20 Wykonawców,
za każde zrealizowane zadanie obejmujące budowę lub przebudowę dróg lub ulic w technologii betonu cementowego o
klasie drogi lub ulicy min. S o wartości robót co najmniej 46 000 000,00 PLN netto,
Wykonawca otrzyma 1 punkt. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca powoła się na wiedzę i
doświadczenie podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp – Zamawiający nie będzie uwzględniał
potencjału tych podmiotów w dodatkowym kryterium kwalifikacji określonym zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy Pzp (nie
będzie przyznawał punktów). Zamawiający zaprosi do złożenia ofert pierwszych dwudziestu Wykonawców, którzy
uzyskają najwyższą liczbę punktów. Jeżeli w przypadku zastosowania oceny jak wyżej, kilku Wykonawców zajmie
ostatnie, równorzędne miejsce a liczba Wykonawców spełniających warunki udziału przewyższy 20, Zamawiający
spośród Wykonawców zajmujących równorzędne ostatnie miejsce wybierze Wykonawców w kolejności łącznej wartości
podlegających punktacji zadań, począwszy od największej łącznej wartości. Zamawiający odstąpi od sporządzania ocen
spełniania warunków tj. przyznawania punktacji za spełnienie warunków w przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy
spełniają warunki będzie mniejsza lub równa 20.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
20.5.2016 (12:00)
Powinno być:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. S o wartości robót co
najmniej 46 000 000 PLN netto
b) 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m.
Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z 21.3.1985 o drogach publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 460 ze zm.).
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Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 30.5.2000 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zm.).
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów
realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów
realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego
dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: Obiektywne
kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Ocena spełniania postawionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w wykazie „Wiedza i doświadczenie”. Z treści załączonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Jeżeli liczba wykonawców, którzy będą
spełniać wymagane warunki będzie mniejsza, lub równa 20, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy
wykonawcy spełniający te warunki. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy
spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w Ogłoszeniu, dokonując oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu podlegających punktacji, Zamawiający nie będzie stosował art. 26 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przepis art. 26 ust. 4 ustawy Pzp będzie miał zastosowanie jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia wadliwości
dokumentów złożonych wraz z wnioskiem, tj. wykazu dla zadań/robót, które zostały w nim wskazane i potwierdzone
dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W następstwie czynności złożenia wyjaśnień
Wykonawca nie może uzupełniać wykazu o dodatkowe zadania nieujęte w pierwotnym wykazie mające na celu
zwiększenie punktacji złożonego wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu.
W przypadku, gdy wymagane warunki po zastosowaniu formuły „spełnia/nie spełnia” spełni więcej niż 20 Wykonawców,
za każde zrealizowane zadanie obejmujące budowę lub przebudowę dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. S o
wartości robót co najmniej 46 000 000 PLN netto,
Wykonawca otrzyma 1 punkt. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca powoła się na wiedzę i
doświadczenie podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp – Zamawiający nie będzie uwzględniał
potencjału tych podmiotów w dodatkowym kryterium kwalifikacji określonym zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy Pzp (nie
będzie przyznawał punktów). Zamawiający zaprosi do złożenia ofert pierwszych dwudziestu Wykonawców, którzy
uzyskają najwyższą liczbę punktów. Jeżeli w przypadku zastosowania oceny jak wyżej, kilku Wykonawców zajmie
ostatnie, równorzędne miejsce a liczba Wykonawców spełniających warunki udziału przewyższy 20, Zamawiający
spośród Wykonawców zajmujących równorzędne ostatnie miejsce wybierze Wykonawców w kolejności łącznej wartości
podlegających punktacji zadań, począwszy od największej łącznej wartości. Zamawiający odstąpi od sporządzania ocen
spełniania warunków tj. przyznawania punktacji za spełnienie warunków w przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy
spełniają warunki będzie mniejsza lub równa 20.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
3.6.2016 (12:00)
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