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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna
znany) _____
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Wronia 53
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-874

Punkt kontaktowy: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku, ul.
Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 856645839

Osoba do kontaktów: Helena Zdanowicz
E-mail: ekozlowska@gddkia.gov.pl

Faks: +48 856526157

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa, odcinek: obw.
Szczuczyna, II jezdnia
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zamówienie obejmuje:
1) Zaprojektowanie drogi ekspresowej o długości ok. 6,58 km wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą
infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu tj. opracowanie dokumentacji projektowej,
2) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń,
zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w tym niezbędnych zmian
wydanych wcześniej decyzji administracyjnych,
3) Wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,
4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej,
5) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej na odcinku jw.
Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące
roboty budowlane:
1) Budowę drugiej jezdni (lewej) na obwodnicy Szczuczyna (S-61) o nawierzchni z betonu cementowego i
łącznej długości ok. 6,58 km (z wyłączeniem węzła Szczuczyn),
2) Przebudowę (poszerzenie) jezdni prawej na obwodnicy Szczuczyna (S-61) wraz z likwidacją 2 skrzyżowań o
nawierzchni z betonu asfaltowego i łącznej długości ok. 5,90 km (z wyłączeniem węzła Szczuczyn),
3) Budowę i przebudowę istniejących dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową,
4) Przebudowę i budowę chodników dla pieszych,
5) Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów
inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
6) Budowę obiektów inżynierskich:
w ciągu drogi ekspresowej,
mostów,
przejść dla zwierząt.
7) Przebudowę istniejących obiektów inżynierskich,
8) Budowę i przebudowę przepustów o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych, ekologicznych
pod koroną drogi.
9) Budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa i
inne).
10) Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej,
ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem
ochronnonaprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe z
urządzeniami oczyszczającymi.
11) Likwidację oświetlenia drogowego i pylonów.
12) Budowę i przebudowę kanału technologicznego.
13) Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej.
14) Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym:
bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
15) Plan Działań Ratowniczych w celu określenia zasad postępowania dotyczących systemu alarmowania
służb ratowniczych podczas wypadku, pożaru, katastrofy lub innego miejscowego zagrożenia oraz koordynacji
działań służb ratowniczych w ramach ich kompetencji i zakresu podejmowania czynności.
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16) Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek
sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
17) Przebudowę ogrodzenia drogi S61 po stronie lewej w niezbędnym zakresie, wynikającym z budowy drugiej
jezdni.
18) Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
19) Wycinkę zieleni kolidującej z robotami budowlanymi.
20) Wykonanie nasadzeń zieleni.
21) Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych
rozwiązań.
22) Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed
rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.
23) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na
czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również
w okresie usuwania wad.
24) Wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.
25) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
26) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45233122
45221100
45221120
45213320
45231000
71240000
71320000
71330000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
O.BI.D-3.2410.1.2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_akarpiuk
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-049928 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 077-135586 z dnia: 20/04/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
15/04/2016 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Wykonawca musi wykazać się
Wykonawca musi wykazać się
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
wiedzą i doświadczeniem, w
wiedzą i doświadczeniem, w
wykonaniu (zakończeniu) w okresie wykonaniu (zakończeniu) w okresie
Minimalny poziom ewentualnie
ostatnich 5 lat przed upływem
ostatnich 5 lat przed upływem
wymaganych standardów: 1.1)
terminu składania wniosków
terminu składania wniosków
Posiadania wiedzy i doświadczenia: o dopuszczenie do udziału w
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres
postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej:
– w tym okresie, co najmniej:
a) 1 zadania polegającego na
a) 1 zadania polegającego na
budowie lub przebudowie dróg
budowie lub przebudowie dróg lub
lub ulic w technologii betonu
ulic o klasie drogi lub ulicy min. S o
cementowego o klasie drogi lub ulicy wartości robót co najmniej 46 000
min. S o wartości robót co najmniej 000,00 PLN netto
46 000 000,00 PLN netto
b) 1 obiektu mostowego o obciążeniu
b) 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości
dla klasy A oraz rozpiętości
teoretycznej przęsła co najmniej 50
teoretycznej przęsła co najmniej 50 m.
m.
Każde wykazane zadanie może
Każde wykazane zadanie może
jednocześnie potwierdzać spełnianie
jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.
kilku z powyższych warunków.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy
drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
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publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
460 ze zm.).
460 ze zm.).
Za obiekt mostowy Zamawiający
Za obiekt mostowy Zamawiający
uzna obiekt mostowy w rozumieniu uzna obiekt mostowy w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Transportu rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30
i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunków
maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny
technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty
odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zm.).
z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zm.).
Jako wykonanie (zakończenie)
Jako wykonanie (zakończenie)
zadania należy rozumieć
zadania należy rozumieć
wystawienie co najmniej Świadectwa wystawienie co najmniej Świadectwa
Przejęcia (dla kontraktów
Przejęcia (dla kontraktów
realizowanych zgodnie z warunkami realizowanych zgodnie z warunkami
FIDIC) lub podpisanie Protokołu
FIDIC) lub podpisanie Protokołu
odbioru robót lub równoważnego
odbioru robót lub równoważnego
dokumentu (w przypadku zamówień, dokumentu (w przypadku zamówień,
w których nie wystawia się
w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia).
Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach
Wartości podane w dokumentach
potwierdzających spełnienie
potwierdzających spełnienie
warunku w walutach innych niż
warunku w walutach innych niż
wskazane przez Zamawiającego
wskazane przez Zamawiającego
należy przeliczyć wg średniego
należy przeliczyć wg średniego
kursu NBP na dzień wystawienia
kursu NBP na dzień wystawienia
Świadectwa Przejęcia (dla
Świadectwa Przejęcia (dla
Kontraktów realizowanych zgodnie Kontraktów realizowanych zgodnie
z Warunkami FIDIC) lub na dzień
z Warunkami FIDIC) lub na dzień
podpisania Protokołu odbioru robót podpisania Protokołu odbioru robót
lub równoważnego dokumentu (w
lub równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie przypadku zamówień, w których nie
wystawia się Świadectwa Przejęcia). wystawia się Świadectwa Przejęcia).

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.1.2) Ograniczenie liczby
wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert lub do
udziału: Obiektywne kryteria wyboru
ograniczonej liczby kandydatów:

Zamiast:

Powinno być:

Ocena spełniania postawionych
Ocena spełniania postawionych
warunków dokonana zostanie
warunków dokonana zostanie
zgodnie z formułą "spełnia/nie
zgodnie z formułą "spełnia/nie
spełnia", w
spełnia", w
oparciu o informacje zawarte w
oparciu o informacje zawarte w
wykazie "Wiedza i doświadczenie". Z wykazie "Wiedza i doświadczenie". Z
treści załączonych dokumentów
treści załączonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, iż w/w musi wynikać jednoznacznie, iż w/w
warunki Wykonawca spełnił. Jeżeli warunki Wykonawca spełnił. Jeżeli
liczba wykonawców, którzy będą
liczba wykonawców, którzy będą
spełniać wymagane warunki będzie spełniać wymagane warunki będzie
mniejsza, lub równa 20, do złożenia mniejsza, lub równa 20, do złożenia
ofert zostaną zaproszeni wszyscy
ofert zostaną zaproszeni wszyscy
wykonawcy spełniający te warunki. wykonawcy spełniający te warunki.
Zamawiający informuje, iż w
Zamawiający informuje, iż w
przypadku gdy liczba Wykonawców, przypadku gdy liczba Wykonawców,
którzy
którzy
spełnią warunki udziału w
spełnią warunki udziału w
postępowaniu będzie większa niż
postępowaniu będzie większa niż
określona w Ogłoszeniu, dokonując określona w Ogłoszeniu, dokonując
oceny spełniania
oceny spełniania
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warunków udziału w postępowaniu warunków udziału w postępowaniu
podlegających punktacji,
podlegających punktacji,
Zamawiający nie będzie stosował
Zamawiający nie będzie stosował
art. 26 ust. 3
art. 26 ust. 3
ustawy Prawo zamówień
ustawy Prawo zamówień
publicznych.
publicznych.
Przepis art. 26 ust. 4 ustawy Pzp
Przepis art. 26 ust. 4 ustawy Pzp
będzie miał zastosowanie jedynie w będzie miał zastosowanie jedynie w
zakresie niezbędnym do usunięcia zakresie niezbędnym do usunięcia
wadliwości dokumentów złożonych wadliwości dokumentów złożonych
wraz z wnioskiem, tj. wykazu dla
wraz z wnioskiem, tj. wykazu dla
zadań/robót, które zostały w nim
zadań/robót, które zostały w nim
wskazane i potwierdzone dowodami wskazane i potwierdzone dowodami
określającymi czy roboty te zostały określającymi czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty
wykonane w sposób należyty
oraz wskazującymi, czy zostały
oraz wskazującymi, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. budowlanej i prawidłowo ukończone.
W następstwie czynności złożenia W następstwie czynności złożenia
wyjaśnień Wykonawca nie może
wyjaśnień Wykonawca nie może
uzupełniać wykazu o dodatkowe
uzupełniać wykazu o dodatkowe
zadania nieujęte w pierwotnym
zadania nieujęte w pierwotnym
wykazie mające na celu zwiększenie wykazie mające na celu zwiększenie
punktacji złożonego wniosku
punktacji złożonego wniosku
o dopuszczenie do udziału w
o dopuszczenie do udziału w
postepowaniu.
postepowaniu.
W przypadku, gdy wymagane
W przypadku, gdy wymagane
warunki po zastosowaniu formuły
warunki po zastosowaniu formuły
"spełnia/nie spełnia" spełni więcej
"spełnia/nie spełnia" spełni więcej
niż 20 Wykonawców, za każde
niż 20 Wykonawców, za każde
zrealizowane zadanie obejmujące
zrealizowane zadanie obejmujące
budowę lub przebudowę dróg lub ulic budowę lub przebudowę dróg lub
w technologii betonu cementowego ulic o klasie drogi lub ulicy min. S o
o klasie drogi lub ulicy min. S o
wartości robót co najmniej 46 000
wartości robót co najmniej 46 000
000,00 PLN netto,
000,00 PLN netto,
Wykonawca otrzyma 1 punkt.
Wykonawca otrzyma 1 punkt.
Zamawiający informuje, iż w
Zamawiający informuje, iż w
przypadku gdy Wykonawca powoła
przypadku gdy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie
się na wiedzę i doświadczenie
podmiotów , o których mowa
podmiotów , o których mowa
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp –
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp –
Zamawiający nie będzie uwzględniał
Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w
potencjału tych podmiotów w
dodatkowym kryterium kwalifikacji
dodatkowym kryterium kwalifikacji
określonym zgodnie z art. 51 ust. 2
określonym zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy Pzp (nie będzie przyznawał
ustawy Pzp (nie będzie przyznawał punktów). Zamawiający zaprosi do
punktów). Zamawiający zaprosi do złożenia ofert pierwszych dwudziestu
złożenia ofert pierwszych dwudziestu Wykonawców, którzy uzyskają
Wykonawców, którzy uzyskają
najwyższą liczbę punktów. Jeżeli w
najwyższą liczbę punktów. Jeżeli w przypadku zastosowania oceny jak
przypadku zastosowania oceny jak wyżej, kilku Wykonawców zajmie
wyżej, kilku Wykonawców zajmie
ostatnie, równorzędne miejsce a
ostatnie, równorzędne miejsce a
liczba Wykonawców spełniających
liczba Wykonawców spełniających warunki udziału przewyższy 20,
warunki udziału przewyższy 20,
Zamawiający spośród Wykonawców
Zamawiający spośród Wykonawców zajmujących równorzędne ostatnie
zajmujących równorzędne ostatnie miejsce wybierze Wykonawców
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miejsce wybierze Wykonawców
w kolejności łącznej wartości
w kolejności łącznej wartości
podlegających punktacji zadań,
podlegających punktacji zadań,
począwszy od największej łącznej
począwszy od największej łącznej wartości. Zamawiający odstąpi
wartości. Zamawiający odstąpi
od sporządzania ocen spełniania
od sporządzania ocen spełniania
warunków tj. przyznawania punktacji
warunków tj. przyznawania punktacji za spełnienie warunków w przypadku
za spełnienie warunków w przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy
gdy liczba Wykonawców, którzy
spełniają warunki będzie mniejsza
spełniają warunki będzie mniejsza lub równa 20.
lub równa 20.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
20/05/2016 Godzina: 12:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Powinno być:
03/06/2016 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/05/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-056547
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