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Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od węzła Szkocja doUNIA
węzła
Lotnisko)
EUROPEJSKA
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Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Białymstoku

Adres pocztowy:

ul. Zwycięstwa 2

Miejscowość:

Białystok

Kraj:

Polska

Punkt
kontaktowy:
Osoba do
kontaktów:

Ewa Kozłowska

E-mail:

ekozlowska@gddkia.gov.pl

Kod
pocztowy:

15-703

Tel.:

+48 85 664 58 39

Faks:

+48 85 652 61 57

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.bialystok.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III

ENOTICES_akarpiuk 19/05/2010- ID:2010-063156

2/ 23

Formularz standardowy 2 — PL

Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od
węzła Szkocja
do węzła
Lotnisko)I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
I.2) RODZAJ
INSTYTUCJI
ZAMAWIAJĄCEJ
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,
w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny

Ogólne usługi publiczne

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Środowisko

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):

Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):
zarządzanie drogami krajowymi

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak

nie
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Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od
węzła
do ZAMÓWIENIA
węzła Lotnisko)
SEKCJA
II: Szkocja
PRZEDMIOT
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła
Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko)
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
a) Roboty budowlane
Wykonanie

b) Dostawy
Kupno

Zaprojektowanie i wykonanie

Dzierżawa

Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Najem

c) Usługi
Kategoria usługi: nr
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy 2004/18/
WE)

Leasing
Połączenie powyższych
form

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

Polska,
woj. podlaskie, region wschodni,
pogregion białostocki
Kod NUTS PL343
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba
LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej:
Okres w latach:

lub miesiącach:

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT:
LUB Zakres: między

Waluta:
a

Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
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Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od
węzła
do węzła
II.1.5)
KrótkiSzkocja
opis zamówienia
lubLotnisko)
zakupu(ów)

Niniejsza charakterystyka ma charakter poglądowy i stanowi jedynie ogólny przewidywany opis i zakres
zamówienia.
Przewiduje się realizację zamówienia z wykorzystaniem „Warunków kontraktu na urządzenia i budowę
z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych
projektowanych przez Wykonawcę”, opublikowanych w wersji angielsko-polskiej w wydawnictwie 2000
COSMOPOLI CONSULTANTS, tłumaczenie wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des IngénieursConseils).
Opis zamówienia
Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja – włączając węzły) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku od węzła
Szkocja do węzła Lotnisko – włączając węzły)”.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie zgodnie, z programem funkcjonalno – użytkowym: dokumentacji
projektowej, w tym projektów budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji
administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania do użytku publicznego obwodnicy
Augustowa.
W ramach przedsięwzięcia zaprojektuj i wybuduj realizowane będą dwa nowe odcinki dróg przecinające się w
planowanym węźle Szkocja, które tworząc jeden spójny ciąg drogowy będą stanowiły obwodnicę Augustowa.
Odcinek nr 1 to jednojezdniowa droga krajowa nr 8. Odcinek nr 2 to dwujezdniowa droga ekspresowa nr S61.
Szacowana długość planowanej obwodnicy wynosi około 36,3 km, w tym odcinek nr 1 o długości około 23,3 km
i odcinek nr 2 o długości około 13 km.
W ramach przedsięwzięcia planuje się zaprojektowanie i budowę:
• Nowych, asfaltowych nawierzchni drogowych (oraz przebudowę istniejących).
• Równoległych dróg serwisowych o nawierzchni asfaltowej.
• Systemu odwodnienia drogi.
• Sieci infrastruktury technicznej (oraz przebudowę istniejącej).
• Urządzeń chroniących środowisko.
• Węzłów: „Augustów”, „Borki”, „Janówka”, „Szkocja”, „Lotnisko”.
• Mostów nad rzekami: Kamienny Bród, Rospuda, Szczeberka.
• Wiaduktów nad drogami poprzecznymi.
• Przejść dla zwierząt oraz przepustów pod koronami dróg i na zjazdach.
• Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP – ów), (2 x MOP II i 2 x MOP III).
• Obwodu Utrzymania Drogi.
• Innych niezbędnych elementów wymaganych do oddania drogi do eksploatacji.
Planowana obwodnica nie będzie kolidować z obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000 oraz obszarami parków narodowych i krajobrazowych. Inwestycja nie będzie kolidować z rezerwatami
przyrody.
Planowana obwodnica będzie przecinać Obszary Chronionego Krajobrazu: „Dolina Rospudy” oraz „Puszcza i
Jeziora Augustowskie”.
Droga po wybudowaniu będzie spełniała wszystkie wymagania techniczne dla założonych parametrów
projektowych.
Wykonawca robót zobowiązany będzie do zachowania wymagań zawartych w
programie funkcjonalno – użytkowym.
Lokalizacja inwestycji
Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w województwie podlaskim w powiatach augustowskim i
suwalskim, w miastach: Augustów i Suwałki, w gminach Augustów, Nowinka, Raczki i Suwałki.
Lokalizacja odcinka nr 1 – droga krajowa nr 8
• Początek odcinka na istniejącej drodze krajowej nr 8 przed skrzyżowaniem z istniejącą drogą
• krajową nr 61 w odległości około 500 m przed węzłem „Augustów”.
• Koniec odcinka po włączeniu w drogę wojewódzką nr 655 w odległości około 3000 m na północny zachód za
węzłem „Szkocja”.
Lokalizacja odcinka nr 2 – droga ekspresowa S 61
• Początek odcinka około 600 m na zachód od węzła „Szkocja”.
• Koniec odcinka za skrzyżowaniem z istniejącą droga powiatową nr 1148B wraz z węzłem „Lotnisko”.
Funkcja drogi
Obwodnica Augustowa będzie pełnić głównie funkcję drogi tranzytowej.
Stan formalno prawny
Obecnie Zamawiający jest w posiadaniu:
1. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną.
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Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od
węzła oSzkocja
do węzła
Lotnisko)na środowisko – stanowiący załącznik do wniosku o Decyzję o
2. Raportu
oddziaływaniu
przedsięwzięcia
środowiskowych uwarunkowaniach
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Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od
węzła
Szkocja
doZamówień
węzła Lotnisko)
II.1.6)
Wspólny
Słownik
(CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

45233122

Dodatkowe przedmioty

45110000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

45100000
45221000
45230000
45232400
45316000
71320000
71330000
71220000
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak

nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)
tak

nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak

nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
powyżej 20 000 000 EURO
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między

Waluta:

a

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach:
lub dniach:
(od udzielenia zamówienia)
Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy):

lub Zakres: między

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

a
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Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od węzła Szkocja do węzła Lotnisko)
Okres w miesiącach: 42

lub dniach:

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie

(dd/mm/rrrr)

(od udzielenia zamówienia)
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Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od
węzła
do węzła
Lotnisko) PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
SEKCJA
III:Szkocja
INFORMACJE
O CHARAKTERZE
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości:
- 10 000 000 PLN (słownie : dziesięć milionów złotych)
Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę
stanowiącą 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
Zamówienie jest przewidziane do finansowania 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
(jeżeli dotyczy)
Forma prawna, jaką przyjmie grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie musi wynikać z umowy
regulującej współpracę tych wykonawców. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007 r. nr 223, poz.1655 z późn. zm). Wykonawca będzie wykonywać zamówienie wg „Warunków kontraktu na
urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i
inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę”, opublikowanych w wersji angielsko-polskiej w wydawnictwie
2000 COSMOPOLI CONSULTANTS, tłumaczenie wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des IngénieursConseils).
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunki formalne
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z
2007 r., nr 223, poz.1655 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, wskazane w sekcji III.2.1), III.2.2) oraz III.2.3), których opis sposobu dokonania oceny spełnienia
został zamieszczony w sekcji VI.3 ust 2) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu (dalej „Ogłoszenie”).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
- posiadania potencjału technicznego.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
2. 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, należy do wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia dołączyć następujące dokumenty:
1) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub
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Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od
węzła
Szkocjawe
downiosku
węzłaoLotnisko)
więcej
Wykonawców
dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą być złożone przedmiotowe

dokumenty dla każdego z nich)- stanowiący Formularz 1.2;
2) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, aktualnego odpisu z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
3) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu(w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców we wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
4) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu(w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców we wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
5) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich);
6)oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców we wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
3. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy
do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dołączyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) Oryginał oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców)- stanowiący Formularz 1.1
2) Pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w Sekcji III.2.2) oraz Sekcji III.2.3) Ogłoszenia.
4. Jeżeli, 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych
osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1). pkt 2 :
1) w przypadku ppkt 2-4 i ppkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu),
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu),
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Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od
węzła
Szkocja
węzła
Lotnisko)
c) nie
orzeczono
wobecdo
niego
zakazu
ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu),
2) w przypadku ppkt 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 (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu).
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone 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. Dokument taki w zakresie określonym w Sekcji III.2.1) pkt
2 w podpunktach 2), 5) oraz 6) winien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, natomiast dokument w zakresie określonym w
podpunkcie 3) oraz 4) winien zostać wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w
Sekcji III 2.2 i Sekcji III 2.3 Ogłoszenia muszą spełniać łącznie.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawca powinien załączyć do Wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujące
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału:
1) Część sprawozdania finansowego: rachunek
zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszyza ten okres, z oznaczeniem podmiotu, na rzecz
którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie
finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię
o badanych sprawozdaniach w części dotyczącej
rachunku zysków i strat. W przypadku Wykonawców
nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego - inne dokumenty określające obroty oraz
zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu
poprzednim i potwierdzające spełnianie warunku, o
którym mowa w Sekcji III.2.2) „Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów” punkcie 1 .
2) Informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca
posiada rachunek potwierdzającą, że posiadane
środki finansowe i/lub zdolność kredytowa Wykonawcy
spełniają warunek określony w Sekcji III.2.2)
„Minimalny
poziom
ewentualnie
wymaganych
standardów” punkcie 2, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
niezbędnymi zasobami do realizacji zamówienia.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia pisemnego zobowiązania podmiotu/
ów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
Z dokumentów wymienionych w Sekcji III.2.2) Zdolność
ekonomiczna i finansowa „Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów”
powinno wynikać, że wykonawca spełnia następujące
warunki:
1. średni roczny przychód za ostatnie trzy lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku
zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto
ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie
mniejszej niż 350 000 000 PLN;
2. dysponowanie własnymi środkami finansowymi dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu
obrotowego lub innego o ile środki te nie są
przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu - lub
zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50
000 000 PLN;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w
pkt 1 oraz pkt 2 powyżej spełniają łącznie.
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od
do zwęzła
na węzła
okres Szkocja
korzystania
nich Lotnisko)
przy wykonywaniu
zamówienia.
3. W przypadku, gdy zdolności finansowe
zostaną udostępnione Wykonawcy/Wykonawcom
występującym wspólnie przez różne podmioty,
zobowiązanie w formie oświadczenia złoży oddzielnie
każdy z podmiotów udostępniających zdolności
finansowe.
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych
podmiotów na zasadach określonych powyżej,
wymaga się przedłożenia informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w
której ww. podmiot posiada rachunek, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową danego podmiotu, wystawionej
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu .
5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca
nie może przedstawić wymaganych dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zmawiającego w Sekcji III.2.2) „Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych standardów” warunku
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej”.
6. Wartości podane w dokumentach w walutach innych
niż 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.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
1. Wykonawca powinien załączyć do wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu następujące
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału:
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 wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszyw tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty
i miejsca wykonania. Wykaz musi potwierdzać
spełnianie warunku, o którym mowa w Sekcji
III.2.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów” punkcie 1). Do wykazu należy dołączyć
dokumenty potwierdzające, że wskazane roboty

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać się 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: jednego zadania polegającego
na budowie lub rozbudowie drogi klasy technicznej
minimum GP o długości, co najmniej 15 km wraz z
obiektami inżynierskimi.
2) Potencjał kadrowy
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował
osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami
zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do
funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca
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Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od
węzławykonane
Szkocja do
węzłaz Lotnisko)
zostały
zgodnie
zasadami sztuki przedstawi wraz z wnioskiem o dopuszczenie do
budowlanej i prawidłowo ukończone.
1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresem wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać
spełnianie warunku, o którym mowa w Sekcji III.2.3)
pkt. 2 Potencjał kadrowy. Do wykazu należy dołączyć
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających
spełnienie warunku w walutach innych niż 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 równoważnego dokumentu
(w przypadku zamówień, w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia).
Wykonawcy składający wnioski zobowiązują się w
przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy
osób wskazanych we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
Wykonawcy, którzy nie dysponują wymaganym
personelem,
zobowiązani
są
również
do
przedstawienia pisemnego zobowiązania innego
podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania niniejszego zamówienia.
W przypadku, gdy osoby zdolne do wykonania
zmówienia, wskazane w Formularzu Potencjał
kadrowy
zostaną
udostępnione
Wykonawcy/
Wykonawcom występującym wspólnie przez różne
Podmioty, zobowiązanie w formie oświadczenia, złoży
oddzielnie każdy z Podmiotów udostępniających daną
osobę.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia.
Wykonawcy, którzy wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu polegają na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązani są
do przedstawienia pisemnego zobowiązania tych
podmiotów do zrealizowania części zamówienia,
zawierającego zakres czynności, które te podmioty
zobowiązują się wykonać.

udziału w postępowaniu osoby, na funkcje wymienione
poniżej, które spełniają następujące wymagania:
1. Dyrektor Kontraktu/ Przedstawiciela Wykonawcy.
- minimalne doświadczenie: doświadczenie na
stanowisku Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy
lub Przedstawiciela Wykonawcy na jednym lub dwóch
kontraktach obejmujących budowę lub rozbudowę
drogi klasy minimum GP o łącznej wartości 300 000
000 PLN (netto).
2. Główny Projektant dokumentacji drogowej:
- powinien posiadać uprawnienia do wykonywania
dokumentacji drogowej bez ograniczeń,
- powinien wykazać się wykonaniem co najmniej
dwóch dokumentacji podobnych co do charakteru,
zakresu i złożoności z przedmiotem zamówienia w
charakterze projektanta w rozumieniu art. 20 Ustawy
Prawo budowlane
3. Projektanci dokumentacji drogowej (minimum 2
osoby):
- powinni posiadać uprawnienia do wykonywania
dokumentacji drogowej bez ograniczeń,
- powinni wykazać się wykonaniem co najmniej dwóch
dokumentacji podobnych co do charakteru, zakresu i
złożoności z przedmiotem zamówienia w charakterze
projektanta w rozumieniu art. 20 Ustawy Prawo
budowlane.
Do
zamówień
podobnych
zaliczane
będą
dokumentacje: projekty budowlane i wykonawcze
budowy/ rozbudowy drogi klasy technicznej, co
najmniej GP o przekroju 2- jezdniowym o długości
odcinka co najmniej 12 km z węzłami drogowymi
(co najmniej jeden), przejazdami drogowymi i drogami
wewnętrznymi (serwisowymi).
4. Projektanci dokumentacji obiektów inżynierskich
(minimum 2 osoby):
- powinni posiadać uprawnienia do wykonywania
dokumentacji obiektów inżynierskich bez ograniczeń
- powinien wykazać się wykonaniem co najmniej dwóch
dokumentacji obiektów inżynierskich (o rozpiętości
najdłuższego przęsła powyżej 50 m) w charakterze
projektanta w rozumieniu art. 20 Ustawy Prawo
budowlane.
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy
prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12,
pkt 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski
możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania
kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w
państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej
izby, po przeprowadzeniu właściwego postępowania
weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu
zawodowego w Polsce na zasadach określonych w
Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 r., Nr 63,
poz. 394).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w
pkt 1) „Wiedza i doświadczenie” oraz pkt 2) „Potencjał
kadrowy” powyżej spełniają łącznie.
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Formularz standardowy 2 — PL

Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od węzła Szkocja do węzła Lotnisko)
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od
SzkocjaWARUNKI
do węzłaDOTYCZĄCE
Lotnisko) ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3)węzła
SPECYFICZNE
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak

nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi
tak

nie
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Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od
węzła
do węzła Lotnisko)
SEKCJA
IV:Szkocja
PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna

Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak

nie

Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe
Negocjacyjna przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców 20
LUB Przewidywana minimalna liczba

a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza lub równa 20, Zamawiający zaprosi do składania ofert
wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców,
którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następującej zasady: Szczegółowe
zasady punktacji za „Wiedzę i doświadczenie” - za każde dodatkowe (ponad wymóg minimalny) zrealizowane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zadanie polegające na budowie lub
rozbudowie drogi klasy technicznej min. GP o długości co najmniej 15 km wraz obiektami inżynierskimi –
20 punktów. Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać łącznie za „Wiedzę i doświadczenie” - 100
punktów. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilku Wykonawców o kolejności w rankingu
decydować będzie sumaryczna długość pięciu – o największej długości – wykazanych przez Wykonawcę
zadań - wybudowanych dróg klasy min. GP spełniających warunki określone w Sekcji III.2.3) pkt 1) „Wiedza
i doświadczenie”, przy czym im większa sumaryczna długość, tym wyższa pozycja w rankingu. Zamawiający
odstąpi od sporządzenia ocen spełniania warunków tj. przyznawania punktacji za spełnianie warunków, w
przypadku gdy liczba wykonawców, którzy spełniają warunki jest mniejsza lub równa 20.
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert
tak

nie
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Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od
Szkocja
do węzła
Lotnisko)
IV.2)węzła
KRYTERIA
UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena
LUB
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą
lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag
nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w
dokumencie opisowym
Kryteria

Waga

Kryteria

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Waga

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
GDDKiA–O/BI –ZR–/R-2/284/15/D/2010
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak

nie

Jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

z dnia

(dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data:

(dd/mm/rrrr)

Godzina:

Dokumenty odpłatne
tak

nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe):
Warunki i sposób płatności:

Waluta:
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Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od
węzła
Szkocja
doofert
węzła
IV.3.4)
Termin
składania
lubLotnisko)
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 21/06/2010 (dd/mm/rrrr)

Godzina: 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:
(dd/mm/rrrr)
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK

inny:
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do:
(dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach:

LUB dniach: (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data:
(dd/mm/rrrr)
Godzina:
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak

nie

SL

FI

SV
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Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od
węzła
do węzła
Lotnisko)
SEKCJA
VI:Szkocja
INFORMACJE
UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak
nie
Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
tak
nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
1. Sposób przygotowania wniosku
1) Wykonawca powinien złożyć tylko jeden wniosek.
2) Zaleca się, aby wniosek zawierał wypełniony formularz „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”
oraz niżej wymienione dokumenty:
a. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.
b. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z
wnioskiem, o ile prawo do podpisania wniosku nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem.
Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania, których pełnomocnik jest
upoważniony.
c. Wypełniony Formularz 1.1 „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
d. Wypełniony Formularz 1.2 „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”
e. Wypełniony Formularz 1.3 „Potencjał kadrowy”. W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje osobą wskazaną
na którekolwiek ze stanowisk, lecz polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, należy dołączyć oświadczenie odpowiedniego podmiotu o
udostępnieniu podpisane przez osobę do tego umocowaną.
f. Wypełniony Formularz 1.4 „Wiedza i doświadczenie” wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku, gdy Wykonawca polega
na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, należy
dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów podpisane przez osobę do tego umocowaną.
g. Wypełniony Formularz 1.5. „Oświadczenie dotyczące wymaganych uprawnień”
h. Wraz z wnioskiem, w tym samym opakowaniu, powinny być złożone oświadczenia i dokumenty określone w
Sekcji III.2.1), III.2.2) oraz III.2.3) niniejszego Ogłoszenia.
3) Wniosek oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do
niniejszego dokumentu, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
4) Wniosek musi być sporządzony z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Każdy dokument składający się na wniosek powinien być czytelny.
5) Wniosek powinien być podpisany przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby wniosek podpisano zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca wniosek działa
na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do
podpisania wniosku. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część wniosku i musi być w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6) Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim. Każdy dokument składający się na wniosek sporządzony
w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości
uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
7) Dokumenty składane wraz z wnioskiem, inne niż pełnomocnictwo, mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej
kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).
8) Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona wniosku była podpisana lub parafowana przez
Wykonawcę. Zaleca się, aby każda poprawka w treści wniosku, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. było parafowane przez Wykonawcę.
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Zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na
odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S – 61 (na odcinku
od
węzła
Szkocja
do
węzłabyły
Lotnisko)
9) Zaleca
się,
aby strony
wniosku
trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści wniosku winna
być umieszczona informacja o liczbie stron.
10) W przypadku gdyby wniosek, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób
nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.
11) Wniosek należy umieścić w jednym zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Zwycięstwa 2
15 – 703 Białystok
Sekretariat pokój nr 104
oraz opisane:
„Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na realizację inwestycji p.t. Zaprojektowanie i wykonanie
Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi
ekspresowej S – 61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko)”.
Nie otwierać przed dniem 21/06/2010 r., godz. 12:00
12) Wniosek należy złożyć w oryginale i 1 kopii. Wykonawca jest zobowiązany do zaznaczenia, który z
egzemplarzy jest oryginałem, a który jest kopią. W razie rozbieżności pomiędzy kopią wniosku, a oryginałem,
wiążącym jest egzemplarz oryginalny.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania warunków określonych w Sekcji III.2.1) III.2.2) oraz III.2.3) zostanie dokonana według formuły:
„spełnia- nie spełnia”. Nie spełnienie niniejszych warunków przez wykonawców skutkować będzie wykluczeniem
z postępowania.
3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemne, faksem lub drogą elektroniczną na adres wskazany w ogłoszeniu dla punktu kontaktowego.
4. Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie przewiduje się udzielania
żadnych wyjaśnień oraz odpowiedzi na zapytania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie będzie
udostępniona na stronie internetowej GDDKiA.
5. Na stronie internetowej Zamawiającego zostaną zamieszczone:
Formularz 1 „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”
Formularz 1.1 „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”
Formularz 1.2 „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”
Formularz 1.3 „Potencjał kadrowy”
Formularz 1.4 „Wiedza i doświadczenie”
Formularz 1.5. „Oświadczenie dotyczące wymaganych uprawnień”
6. Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy do 50% wartości
zamówienia podstawowego na warunkach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
7. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy (art
36, ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp).
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia następujących osób zdolnych do
wykonania niniejszego zamówienia i spełniających niżej wymienione wymagania:
1) Weryfikator/ sprawdzający dokumentacji drogowej:
- powinien posiadać uprawnienia do wykonywania dokumentacji drogowej bez ograniczeń
- powinien wykazać się zaprojektowaniem lub zweryfikowaniem co najmniej dwóch dokumentacji podobnych co
do charakteru, zakresu i złożoności z przedmiotem zamówienia w charakterze projektanta lub sprawdzającego w
rozumieniu art. 20 Ustawy Prawo budowlane.
Do zamówień podobnych zaliczane będą dokumentacje: projekty budowlane i wykonawcze budowy/ rozbudowy
drogi klasy technicznej, co najmniej GP o przekroju 2- jezdniowym o długości odcinka co najmniej 12 km z węzłami
drogowymi (co najmniej jeden), przejazdami drogowymi i drogami wewnętrznymi (serwisowymi).
2) Weryfikator/ sprawdzający dokumentacji obiektów inżynierskich:
- powinien posiadać uprawnienia do wykonywania dokumentacji obiektów inżynierskich bez ograniczeń
- powinien wykazać się wykonaniem lub sprawdzeniem co najmniej dwóch dokumentacji obiektów inżynierskich
(o rozpiętości najdłuższego przęsła powyżej 50 m) w charakterze projektanta lub sprawdzającego w rozumieniu
art. 20 Ustawy Prawo budowlane
3) Kierownik zespołu ds ochrony środowiska:
- powinien wykazać się wykonaniem co najmniej dwóch raportów dla drogi klasy technicznej, co najmniej
GP o przekroju 2- jezdniowym o długości odcinka co najmniej 12 km, (w tym min. jeden związany także
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z występowaniem
obszarów
Natura
2000), na podstawie których uzyskano decyzję o środowiskowych

uwarunkowaniach lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (pozwolenie na budowę).
4) Akustyk/ Wibroakustyk
- powinien wykazać się wykształceniem wyższym w specjalności akustyk, wibroakustyk, inżynieria dźwięku, powinien wykazać się wykonaniem jednego opracowania uwzględniającego analizę hałasu drogowego; może to
być raport oddziaływania na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, mapa akustyczna, program
walki z hałasem.
5) Geodeta
- powinien posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno- wysokościowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
- wykazać się wykonaniem min. 2 opracowań geodezyjnych w zakresie sporządzania map sytuacyjnowysokościowych do celów projektowania dróg i obiektów inżynierskich.
6) Geodeta ds. podziałów nieruchomości
- powinien posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz
sporządzania dokumentacji do celów prawnych,
- wykonanie min. 2 opracowań geodezyjnych i kartograficznych do celów nabywania nieruchomości (jednorazowy
podział min. 50 sztuk działek)
7) Geolog
- powinien posiadać uprawnienia do wykonywania prac geologicznych pod posadowienie obiektów inżynierskich,
- wykazać się wykonaniem min. 2 projektów prac geologicznych oraz 2 dokumentacji geologiczno- inżynierskich
sporządzonej dla potrzeb projektów budowlanych dróg lub obiektów inżynierskich.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 1) i 3) w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami oraz może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy:

ul. Postępu 17A

Miejscowość:

Warszawa

Kod
pocztowy:

02-676

Kraj:

Polska

Tel.:

+48 224587840

E-mail:

odwołania@uzp.gov.pl

Faks:

+48 224587800

Adres internetowy (URL):

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz 1655 z późn. zm).
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VI.4.3)
Źródło,
gdzie można
uzyskać
informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa:

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Adres pocztowy:

ul. Postępu 17A

Miejscowość:

Warszawa

Kod
pocztowy:

02-676

Kraj:

Polska

Tel.:

+48 224587801

E-mail:

odwołania@uzp.gov.pl

Faks:

+48 224587800

Adres internetowy (URL):

http://www.uzp.gov.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
19/05/2010 (dd/mm/rrrr)
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ZAŁĄCZNIK
A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów:
E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):
II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów:
E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):
III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów:
E-mail:
Adres internetowy (URL):

Faks:
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ZAŁĄCZNIK
B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr NAZWA
1) KRÓTKI OPIS
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między

Waluta:

a

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:

lub dniach:

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie

(dd/mm/rrrr)

(od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

