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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
Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Adres pocztowy: ul. Wronia 53
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-874

Punkt kontaktowy: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, 03-808
Warszawa, ul. Mińska 25

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 222092362

Osoba do kontaktów: Sebastian Chada, Anna Cybulska, Agata Zielińska, Beata Misiewicz
E-mail: schada@gddkia.gov.pl;
Faks: +48 222092474
acybulska@gddkia.gov.pl; agzielinska@gddkia.gov.pl;
bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://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 S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska”
do węzła „Lubelska” z podziałem na trzy zadania: Zadanie „A” od węzła Puławska (bez węzła) do węzła
Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6km; Zadanie „B” od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał
Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,5km; Zadanie „C” od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła
Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5km.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do
węzła „Lubelska” z podziałem na trzy zadania:
Zadanie „A” – Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od
węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6km. Projekt i budowa drogi
ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na w/w odcinku obejmuje w szczególności:
1. Zaprojektowanie drogi ekspresowej S-2 na odcinku A o długości około 4,6 km wraz z obiektami inżynierskimi i
towarzyszącą infrastrukturą tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.
2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji
niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.
3. Wybudowanie drogi ekspresowej S-2 na odcinku A o długości około 4,6 km wraz
z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą
4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać
w szczególności następujące roboty budowlane:
1. Budowę drogi ekspresowej S2 o długości ok. 4,6km o następujących parametrach:
a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h (prędkość miarodajna 100 km/h)
b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy ruchu + pas awaryjny (dla drogi głównej
i tunelu), 2 x 4 pasy ruchu + pas awaryjny na obiektach inżynierskich
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
d. Szerokość pasa dzielącego (bez opasek): od 4,0 m do 11,0 m
e. Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m (w tunelu 3,75 m – do wykorzystania jako 4 pas ruchu)
f. Skrajnia pionowa: 5,00 m dla trasy głównej
2. Budowę 2 węzłów drogowych: Ursynów Zachód i Ursynów Wschód
3. Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową
4. Budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego
5. Budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny oraz budowę dróg dojazdowych do urządzeń
6. Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych
7. Budowę tunelu drogowego dwunawowego wraz z wyposażeniem, włączając w to odcinek tunelu pod linią
metra
8. Budowę obiektów inżynierskich
9. Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych
10. Budowę sygnalizacji świetlnych
11. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.
12. Budowę zasilania dla oświetlenia, przepompowni, systemu osłony meteorologicznej
13. Budowę kanału technologicznego
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14. Budowę kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarządzania ruchem
15. Budowę systemu zarządzania tunelem
16. Budowę urządzeń do zarządzania ruchem
17. Budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe,
kanalizację deszczową grawitacyjną i ciśnieniową, pompownie wód opadowych, urządzenia podczyszczające,
zbiorniki retencyjne, drenaż drogowy podłużny i inne
18. Budowę urządzeń ochrony środowiska m.in.: zabezpieczenia akustyczne, system odprowadzenia wód
opadowych, urządzenia podczyszczające wody opadowe
z jezdni drogi ekspresowej, wygrodzenie drogi głównej
19. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej
20. Oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia BRD
21. Budowę systemu osłony meteorologicznej
22. Przywrócenie dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie
gorszego niż przed rozpoczęciem budowy
23. Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do
istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu
wynikającą z przyjętych rozwiązań
24. Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek
sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
25. Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
26. Wycinkę zieleni
27. Zagospodarowanie terenu zielenią
28. 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.
29. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu
zamówienia
Zadanie „B” – Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła
Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,5km. Projekt i budowa drogi
ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na w/w odcinku obejmuje w szczególności:
1. Zaprojektowanie drogi ekspresowej S-2 na odcinku B o długości około 6,5 km wraz z obiektami inżynierskimi i
towarzyszącą infrastrukturą tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.
2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji
niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.
3. Wybudowanie drogi ekspresowej S-2 na odcinku B o długości około 6,5 km wraz
z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą
4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać
w szczególności następujące roboty budowlane:
1. Budowę drogi ekspresowej S2 o długości ok. 6,5km o następujących parametrach:
a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h (prędkość miarodajna 100 km/h)
b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy ruchu + pas awaryjny, 2 x 4 pasy ruchu + pas awaryjny na obiektach
inżynierskich, most przez Wisłę 2 x 4 pasy ruchu, estakada w ciągu przeprawy przez Wisłę 2 x 4 pasy ruchu i 2
x 5 pasów ruchu, wiadukt nad ul.Czerniakowską bis 2 x 5 pasów ruchu.
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
d. Szerokość pasa dzielącego (bez opasek): od 4,0 m do 11,0 m
e. Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m
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f. Skrajnia pionowa: 5,00 m dla trasy głównej
2. Budowę 2 węzłów drogowych: „Przyczółkowa” i „Wał Miedzeszyński”
3. Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową
4. Budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego
5. Budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny oraz budowę dróg dojazdowych do urządzeń
6. Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych
7. Budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z estakadą będącą przedłużeniem mostu
8. Budowę obiektów inżynierskich
9. Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych
10. Budowę sygnalizacji świetlnych
11. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.
12. Budowę zasilania dla oświetlenia, przepompowni, systemu osłony meteorologicznej
13. Budowę kanału technologicznego
14. Budowę kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarządzania ruchem
15. Budowę urządzeń do zarządzania ruchem
16. Budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe,
kanalizację deszczową grawitacyjną i ciśnieniową, pompownie wód opadowych, urządzenia podczyszczające,
zbiorniki retencyjne, drenaż drogowy podłużny i inne
17. Budowę urządzeń ochrony środowiska m.in.: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty
ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, system odprowadzenia wód opadowych,
urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej, wygrodzenie drogi głównej
18. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej
19. Oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia BRD
20. Budowę systemu osłony meteorologicznej
21. Przywrócenie dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie
gorszego niż przed rozpoczęciem budowy
22. Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do
istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu
wynikającą z przyjętych rozwiązań
23. Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek
sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
24. Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
25. Wycinkę zieleni
26. Zagospodarowanie terenu zielenią
27. 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.
28. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu
zamówienia
Zadanie „C” – Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła
Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5km. Projekt i budowa drogi
ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na w/w odcinku obejmuje w szczególności:
1. Zaprojektowanie drogi ekspresowej S-2 na odcinku C o długości około 7,5 km wraz z obiektami inżynierskimi
i towarzyszącą infrastrukturą tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji
niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.
3. Wybudowanie drogi ekspresowej S-2 na odcinku C o długości około 7,5 km wraz
z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą
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4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać
w szczególności następujące roboty budowlane:
1. Budowę drogi ekspresowej S2 o długości ok. 7,5km o następujących parametrach:
a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h (prędkość miarodajna 100 km/h)
b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy ruchu + pas awaryjny
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
d. Szerokość pasa dzielącego (bez opasek): 4,0 m
e. Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m
f. Skrajnia pionowa: 5,00 m dla trasy głównej
2. Budowę węzła drogowego: „Patriotów”
3. Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową
4. Budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego
5. Budowę dróg dojazdowych obsługujących ruch lokalny oraz budowę dróg dojazdowych do urządzeń
6. Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych
7. Budowę obiektów inżynierskich w tym estakad przez Mazowiecki Park Krajobrazowy
8. Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych
9. Budowę sygnalizacji świetlnych
10. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.
11. Budowę zasilania dla oświetlenia, przepompowni, systemu osłony meteorologicznej
12. Budowę kanału technologicznego
13. Budowę kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarządzania ruchem
14. Budowa urządzeń do zarządzana ruchem
15. Budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe,
kanalizację deszczową grawitacyjną i ciśnieniową, pompownie wód opadowych, urządzenia podczyszczające,
zbiorniki retencyjne, drenaż drogowy podłużny i inne
16. Budowę urządzeń ochrony środowiska m.in.: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty
ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, system odprowadzenia wód opadowych,
urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej, wygrodzenie drogi głównej
17. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej
18. Oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia BRD
19. Budowę systemu osłony meteorologicznej
20. Przywrócenie dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie
gorszego niż przed rozpoczęciem budowy
21. Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do
istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu
wynikającą z przyjętych rozwiązań
22. Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek
sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
23. Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
24. Wycinkę zieleni
25. Zagospodarowanie terenu zielenią
26. 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.
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27. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu
zamówienia
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45233100
45100000
45200000
45221120
45231000
71240000
71320000
45221000
45232000
45233000
31527260
34922100
44423400
32570000
45244000
45316000
71220000
71322000
77300000
45221121
45233140

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)
130/2013
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_schada
Dane referencyjne ogłoszenia: 2013-172417 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
18/12/2013 (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:
zmieniany tekst:
Projekt i budowa drogi ekspresowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
S2 – Południowa Obwodnica
Warszawy na odcinku od węzła
zakupu
„Puławska” do węzła „Lubelska” z
podziałem na trzy zadania:
Zadanie „A” – Projekt i budowa
drogi ekspresowej S2 – Południowa
Obwodnica Warszawy na odcinku
od węzła Puławska (bez węzła) do
węzła Przyczółkowa (bez węzła) o
długości ok. 4,6km. Projekt i budowa
drogi ekspresowej S2 – Południowa
Obwodnica Warszawy na w/w
odcinku obejmuje w szczególności:
1. Zaprojektowanie drogi
ekspresowej S-2 na odcinku A
o długości około 4,6 km wraz
z obiektami inżynierskimi i
towarzyszącą infrastrukturą
tj. opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej.
2. Uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiającego wszelkich
uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń,
decyzji

Powinno być:
Projekt i budowa drogi ekspresowej
S2 – Południowa Obwodnica
Warszawy na odcinku od węzła
„Puławska” do węzła „Lubelska” z
podziałem na trzy zadania:
Zadanie „A” – Projekt i budowa
drogi ekspresowej S2 – Południowa
Obwodnica Warszawy na odcinku
od węzła Puławska (bez węzła) do
węzła Przyczółkowa (bez węzła) o
długości ok. 4,6km. Projekt i budowa
drogi ekspresowej S2 – Południowa
Obwodnica Warszawy na w/w
odcinku obejmuje w szczególności:
1. Zaprojektowanie drogi
ekspresowej S-2 na odcinku A
o długości około 4,6 km wraz
z obiektami inżynierskimi i
towarzyszącą infrastrukturą
tj. opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej.
2. Uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiającego wszelkich
uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń,
decyzji
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niezbędnych do zaprojektowania i
niezbędnych do zaprojektowania i
zrealizowania inwestycji.
zrealizowania inwestycji.
3. Wybudowanie drogi ekspresowej 3. Wybudowanie drogi ekspresowej
S-2 na odcinku A o długości około S-2 na odcinku A o długości około
4,6 km wraz
4,6 km wraz
z obiektami inżynierskimi i
z obiektami inżynierskimi i
towarzyszącą infrastrukturą
towarzyszącą infrastrukturą
4. Opracowanie dokumentacji
4. Opracowanie dokumentacji
powykonawczej
powykonawczej
5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu 5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie
na użytkowanie
Dla inwestycji objętej przedmiotem Dla inwestycji objętej przedmiotem
zamówienia należy zaprojektować zamówienia należy zaprojektować
i wykonać w szczególności
i wykonać w szczególności
następujące roboty budowlane:
następujące roboty budowlane:
1. Budowę drogi ekspresowej S2 o 1. Budowę drogi ekspresowej S2 o
długości ok. 4,6km o następujących długości ok. 4,6km o następujących
parametrach:
parametrach:
a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h
(prędkość miarodajna 100 km/h)
(prędkość miarodajna 100 km/h)
b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy
ruchu + pas awaryjny (dla drogi
ruchu + pas awaryjny (dla drogi
głównej
głównej
i tunelu), 2 x 4 pasy ruchu + pas
i tunelu), 2 x 4 pasy ruchu + pas
awaryjny na obiektach inżynierskich awaryjny na obiektach inżynierskich
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
d. Szerokość pasa dzielącego (bez d. Szerokość pasa dzielącego (bez
opasek): od 4,0 m do 11,0 m
opasek): od 4,0 m do 11,0 m
e. Szerokość pasa awaryjnego:
e. Szerokość pasa awaryjnego:
2,50 m (w tunelu 3,75 m – do
2,50 m (w tunelu 3,75 m – do
wykorzystania jako 4 pas ruchu)
wykorzystania jako 4 pas ruchu)
f. Skrajnia pionowa: 5,00 m dla trasy f. Skrajnia pionowa: 4,70 m dla trasy
głównej
głównej
2. Budowę 2 węzłów drogowych:
2. Budowę 2 węzłów drogowych:
Ursynów Zachód i Ursynów Wschód Ursynów Zachód i Ursynów Wschód
3. Budowę i przebudowę istniejących 3. Budowę i przebudowę istniejących
dróg w zakresie kolizji z drogą
dróg w zakresie kolizji z drogą
ekspresową
ekspresową
4. Budowę dróg obsługujących
4. Budowę dróg obsługujących
tereny przyległe do projektowanego tereny przyległe do projektowanego
pasa drogowego
pasa drogowego
5. Budowę dróg dojazdowych
5. Budowę dróg dojazdowych
obsługujących ruch lokalny oraz
obsługujących ruch lokalny oraz
budowę dróg dojazdowych do
budowę dróg dojazdowych do
urządzeń
urządzeń
6. Budowę przejazdów awaryjnych 6. Budowę przejazdów awaryjnych
oraz wjazdów awaryjnych
oraz wjazdów awaryjnych
7. Budowę tunelu drogowego
7. Budowę tunelu drogowego
dwunawowego wraz z
dwunawowego wraz z
wyposażeniem, włączając w to
wyposażeniem, włączając w to
odcinek tunelu pod linią
odcinek tunelu pod linią
metra
metra
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8. Budowę obiektów inżynierskich
8. Budowę obiektów inżynierskich
9. Budowę chodników dla pieszych i 9. Budowę chodników dla pieszych i
ścieżek rowerowych
ścieżek rowerowych
10. Budowę sygnalizacji świetlnych 10. Budowę sygnalizacji świetlnych
11. Budowę i przebudowę
11. Budowę i przebudowę
oświetlenia drogowego.
oświetlenia drogowego.
12. Budowę zasilania dla
12. Budowę zasilania dla
oświetlenia, przepompowni, systemu oświetlenia, przepompowni, systemu
osłony meteorologicznej
osłony meteorologicznej
13. Budowę kanału
13. Budowę kanału
technologicznego
technologicznego
14. Budowę kanalizacji
14. Budowę kanalizacji
teletechnicznej dla systemu
teletechnicznej dla systemu
zarządzania ruchem
zarządzania ruchem
15. Budowę systemu zarządzania
15. Budowę systemu zarządzania
tunelem
tunelem
16. Budowę urządzeń do
16. Budowę urządzeń do
zarządzania ruchem
zarządzania ruchem
17. Budowę systemu odwodnienia 17. Budowę systemu odwodnienia
terenu, w tym urządzeń
terenu, w tym urządzeń
odwadniających korpus drogowy:
odwadniających korpus drogowy:
rowy drogowe, kanalizację
rowy drogowe, kanalizację
deszczową grawitacyjną i
deszczową grawitacyjną i
ciśnieniową, pompownie
ciśnieniową, pompownie
wód opadowych, urządzenia
wód opadowych, urządzenia
podczyszczające, zbiorniki
podczyszczające, zbiorniki
retencyjne, drenaż drogowy
retencyjne, drenaż drogowy
podłużny i inne
podłużny i inne
18. Budowę urządzeń ochrony
18. Budowę urządzeń ochrony
środowiska m.in.: zabezpieczenia
środowiska m.in.: zabezpieczenia
akustyczne, system odprowadzenia akustyczne, system odprowadzenia
wód opadowych, urządzenia
wód opadowych, urządzenia
podczyszczające wody opadowe
podczyszczające wody opadowe
z jezdni drogi ekspresowej,
z jezdni drogi ekspresowej,
wygrodzenie drogi głównej
wygrodzenie drogi głównej
19. Przebudowę kolidujących
19. Przebudowę kolidujących
urządzeń i sieci istniejącej
urządzeń i sieci istniejącej
infrastruktury technicznej
infrastruktury technicznej
20. Oznakowanie drogi ekspresowej 20. Oznakowanie drogi ekspresowej
i dróg związanych oraz wyposażenie i dróg związanych oraz wyposażenie
w urządzenia BRD
w urządzenia BRD
21. Budowę systemu osłony
21. Budowę systemu osłony
meteorologicznej
meteorologicznej
22. Przywrócenie dróg oraz
22. Przywrócenie dróg oraz
nieruchomości użytkowanych przez nieruchomości użytkowanych przez
Wykonawcę w czasie budowy
Wykonawcę w czasie budowy
do stanu nie gorszego niż przed
do stanu nie gorszego niż przed
rozpoczęciem budowy
rozpoczęciem budowy
23. Wykonanie wszelkich robót
23. Wykonanie wszelkich robót
wynikających z konieczności
wynikających z konieczności
podłączenia projektowanego odcinka podłączenia projektowanego odcinka
do
do
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istniejącego układu komunikacyjnego istniejącego układu komunikacyjnego
wraz z jego ewentualną przebudową wraz z jego ewentualną przebudową
i zmianą organizacji ruchu
i zmianą organizacji ruchu
wynikającą z przyjętych rozwiązań wynikającą z przyjętych rozwiązań
24. Organizację ruchu na czas
24. Organizację ruchu na czas
wykonywania robót, w tym:
wykonywania robót, w tym:
zapewnienie dojazdu do wszystkich zapewnienie dojazdu do wszystkich
działek
działek
sąsiadujących z projektowanym
sąsiadujących z projektowanym
pasem drogowym przez cały czas
pasem drogowym przez cały czas
trwania budowy.
trwania budowy.
25. Rozbiórkę obiektów budowlanych 25. Rozbiórkę obiektów budowlanych
i innych elementów kolidujących z
i innych elementów kolidujących z
planowaną inwestycją.
planowaną inwestycją.
26. Wycinkę zieleni
26. Wycinkę zieleni
27. Zagospodarowanie terenu
27. Zagospodarowanie terenu
zielenią
zielenią
28. Wykonanie pełnej rekultywacji
28. Wykonanie pełnej rekultywacji
terenów zajętych pod zaplecza
terenów zajętych pod zaplecza
techniczne, socjalne, place budowy, techniczne, socjalne, place budowy,
drogi na czas budowy i wszelkie
drogi na czas budowy i wszelkie
inne tereny przekształcone przez
inne tereny przekształcone przez
Wykonawcę w czasie prowadzenia Wykonawcę w czasie prowadzenia
robót, jak również w okresie
robót, jak również w okresie
usuwania wad.
usuwania wad.
29. Wykonanie wszelkich innych
29. Wykonanie wszelkich innych
robót i opracowań, jakie okażą się robót i opracowań, jakie okażą się
niezbędne dla wykonania przedmiotu niezbędne dla wykonania przedmiotu
zamówienia
zamówienia
Zadanie „B” – Projekt i budowa
Zadanie „B” – Projekt i budowa
drogi ekspresowej S2 – Południowa drogi ekspresowej S2 – Południowa
Obwodnica Warszawy na odcinku od Obwodnica Warszawy na odcinku od
węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Przyczółkowa (z węzłem) do
węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem)
o długości ok. 6,5km. Projekt i
o długości ok. 6,5km. Projekt i
budowa drogi
budowa drogi
ekspresowej S2 – Południowa
ekspresowej S2 – Południowa
Obwodnica Warszawy na w/w
Obwodnica Warszawy na w/w
odcinku obejmuje w szczególności: odcinku obejmuje w szczególności:
1. Zaprojektowanie drogi
1. Zaprojektowanie drogi
ekspresowej S-2 na odcinku B
ekspresowej S-2 na odcinku B
o długości około 6,5 km wraz
o długości około 6,5 km wraz
z obiektami inżynierskimi i
z obiektami inżynierskimi i
towarzyszącą infrastrukturą
towarzyszącą infrastrukturą
tj. opracowanie kompletnej
tj. opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej.
dokumentacji projektowej.
2. Uzyskanie w imieniu i na
2. Uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiającego wszelkich
rzecz Zamawiającego wszelkich
uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń,
uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń,
decyzji niezbędnych do
decyzji niezbędnych do
zaprojektowania i zrealizowania
zaprojektowania i zrealizowania
inwestycji.
inwestycji.
3. Wybudowanie drogi ekspresowej 3. Wybudowanie drogi ekspresowej
S-2 na odcinku B o długości około S-2 na odcinku B o długości około
6,5 km wraz
6,5 km wraz
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z obiektami inżynierskimi i
z obiektami inżynierskimi i
towarzyszącą infrastrukturą
towarzyszącą infrastrukturą
4. Opracowanie dokumentacji
4. Opracowanie dokumentacji
powykonawczej
powykonawczej
5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu 5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie
na użytkowanie
Dla inwestycji objętej przedmiotem Dla inwestycji objętej przedmiotem
zamówienia należy zaprojektować i zamówienia należy zaprojektować i
wykonać
wykonać
w szczególności następujące roboty w szczególności następujące roboty
budowlane:
budowlane:
1. Budowę drogi ekspresowej S2 o 1. Budowę drogi ekspresowej S2 o
długości ok. 6,5km o następujących długości ok. 6,5km o następujących
parametrach:
parametrach:
a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h
(prędkość miarodajna 100 km/h)
(prędkość miarodajna 100 km/h)
b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy
ruchu + pas awaryjny, 2 x 4 pasy
ruchu + pas awaryjny, 2 x 4 pasy
ruchu + pas awaryjny na obiektach ruchu + pas awaryjny na obiektach
inżynierskich, most przez Wisłę 2
inżynierskich, most przez Wisłę 2
x 4 pasy ruchu, estakada w ciągu
x 4 pasy ruchu, estakada w ciągu
przeprawy przez Wisłę 2 x 4 pasy
przeprawy przez Wisłę 2 x 4 pasy
ruchu i 2
ruchu i 2
x 5 pasów ruchu, wiadukt nad
x 5 pasów ruchu, wiadukt nad
ul.Czerniakowską bis 2 x 5 pasów
ul.Czerniakowską bis 2 x 5 pasów
ruchu.
ruchu.
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
d. Szerokość pasa dzielącego (bez d. Szerokość pasa dzielącego (bez
opasek): od 4,0 m do 11,0 m
opasek): od 4,0 m do 11,0 m
e. Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 e. Szerokość pasa awaryjnego: 2,50
m
m
f. Skrajnia pionowa: 5,00 m dla trasy f. Skrajnia pionowa: 4,70 m dla trasy
głównej
głównej
2. Budowę 2 węzłów drogowych:
2. Budowę 2 węzłów drogowych:
„Przyczółkowa” i „Wał
„Przyczółkowa” i „Wał
Miedzeszyński”
Miedzeszyński”
3. Budowę i przebudowę istniejących 3. Budowę i przebudowę istniejących
dróg w zakresie kolizji z drogą
dróg w zakresie kolizji z drogą
ekspresową
ekspresową
4. Budowę dróg obsługujących
4. Budowę dróg obsługujących
tereny przyległe do projektowanego tereny przyległe do projektowanego
pasa drogowego
pasa drogowego
5. Budowę dróg dojazdowych
5. Budowę dróg dojazdowych
obsługujących ruch lokalny oraz
obsługujących ruch lokalny oraz
budowę dróg dojazdowych do
budowę dróg dojazdowych do
urządzeń
urządzeń
6. Budowę przejazdów awaryjnych 6. Budowę przejazdów awaryjnych
oraz wjazdów awaryjnych
oraz wjazdów awaryjnych
7. Budowę mostu przez rzekę
7. Budowę mostu przez rzekę
Wisłę wraz z estakadą będącą
Wisłę wraz z estakadą będącą
przedłużeniem mostu
przedłużeniem mostu
8. Budowę obiektów inżynierskich
8. Budowę obiektów inżynierskich
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9. Budowę chodników dla pieszych i 9. Budowę chodników dla pieszych i
ścieżek rowerowych
ścieżek rowerowych
10. Budowę sygnalizacji świetlnych 10. Budowę sygnalizacji świetlnych
11. Budowę i przebudowę
11. Budowę i przebudowę
oświetlenia drogowego.
oświetlenia drogowego.
12. Budowę zasilania dla
12. Budowę zasilania dla
oświetlenia, przepompowni, systemu oświetlenia, przepompowni, systemu
osłony meteorologicznej
osłony meteorologicznej
13. Budowę kanału
13. Budowę kanału
technologicznego
technologicznego
14. Budowę kanalizacji
14. Budowę kanalizacji
teletechnicznej dla systemu
teletechnicznej dla systemu
zarządzania ruchem
zarządzania ruchem
15. Budowę urządzeń do
15. Budowę urządzeń do
zarządzania ruchem
zarządzania ruchem
16. Budowę systemu odwodnienia 16. Budowę systemu odwodnienia
terenu, w tym urządzeń
terenu, w tym urządzeń
odwadniających korpus drogowy:
odwadniających korpus drogowy:
rowy drogowe, kanalizację
rowy drogowe, kanalizację
deszczową grawitacyjną i
deszczową grawitacyjną i
ciśnieniową, pompownie
ciśnieniową, pompownie
wód opadowych, urządzenia
wód opadowych, urządzenia
podczyszczające, zbiorniki
podczyszczające, zbiorniki
retencyjne, drenaż drogowy
retencyjne, drenaż drogowy
podłużny i inne
podłużny i inne
17. Budowę urządzeń ochrony
17. Budowę urządzeń ochrony
środowiska m.in.: zabezpieczenia
środowiska m.in.: zabezpieczenia
akustyczne, przejścia dla zwierząt, akustyczne, przejścia dla zwierząt,
przepusty ekologiczne wraz
przepusty ekologiczne wraz
z ogrodzeniem ochronno–
z ogrodzeniem ochronno–
naprowadzającym, system
naprowadzającym, system
odprowadzenia wód opadowych,
odprowadzenia wód opadowych,
urządzenia podczyszczające wody urządzenia podczyszczające wody
opadowe z jezdni drogi ekspresowej, opadowe z jezdni drogi ekspresowej,
wygrodzenie drogi głównej
wygrodzenie drogi głównej
18. Przebudowę kolidujących
18. Przebudowę kolidujących
urządzeń i sieci istniejącej
urządzeń i sieci istniejącej
infrastruktury technicznej
infrastruktury technicznej
19. Oznakowanie drogi ekspresowej 19. Oznakowanie drogi ekspresowej
i dróg związanych oraz wyposażenie i dróg związanych oraz wyposażenie
w urządzenia BRD
w urządzenia BRD
20. Budowę systemu osłony
20. Budowę systemu osłony
meteorologicznej
meteorologicznej
21. Przywrócenie dróg oraz
21. Przywrócenie dróg oraz
nieruchomości użytkowanych przez nieruchomości użytkowanych przez
Wykonawcę w czasie budowy
Wykonawcę w czasie budowy
do stanu nie gorszego niż przed
do stanu nie gorszego niż przed
rozpoczęciem budowy
rozpoczęciem budowy
22. Wykonanie wszelkich robót
22. Wykonanie wszelkich robót
wynikających z konieczności
wynikających z konieczności
podłączenia projektowanego odcinka podłączenia projektowanego odcinka
do
do
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istniejącego układu komunikacyjnego istniejącego układu komunikacyjnego
wraz z jego ewentualną przebudową wraz z jego ewentualną przebudową
i zmianą organizacji ruchu
i zmianą organizacji ruchu
wynikającą z przyjętych rozwiązań wynikającą z przyjętych rozwiązań
23. Organizację ruchu na czas
23. Organizację ruchu na czas
wykonywania robót, w tym:
wykonywania robót, w tym:
zapewnienie dojazdu do wszystkich zapewnienie dojazdu do wszystkich
działek
działek
sąsiadujących z projektowanym
sąsiadujących z projektowanym
pasem drogowym przez cały czas
pasem drogowym przez cały czas
trwania budowy.
trwania budowy.
24. Rozbiórkę obiektów budowlanych 24. Rozbiórkę obiektów budowlanych
i innych elementów kolidujących z
i innych elementów kolidujących z
planowaną inwestycją.
planowaną inwestycją.
25. Wycinkę zieleni
25. Wycinkę zieleni
26. Zagospodarowanie terenu
26. Zagospodarowanie terenu
zielenią
zielenią
27. Wykonanie pełnej rekultywacji
27. Wykonanie pełnej rekultywacji
terenów zajętych pod zaplecza
terenów zajętych pod zaplecza
techniczne, socjalne, place budowy, techniczne, socjalne, place budowy,
drogi na czas budowy i wszelkie
drogi na czas budowy i wszelkie
inne tereny przekształcone przez
inne tereny przekształcone przez
Wykonawcę w czasie prowadzenia Wykonawcę w czasie prowadzenia
robót, jak również w okresie
robót, jak również w okresie
usuwania wad.
usuwania wad.
28. Wykonanie wszelkich innych
28. Wykonanie wszelkich innych
robót i opracowań, jakie okażą się robót i opracowań, jakie okażą się
niezbędne dla wykonania przedmiotu niezbędne dla wykonania przedmiotu
zamówienia
zamówienia
Zadanie „C” – Projekt i budowa
Zadanie „C” – Projekt i budowa
drogi ekspresowej S2 – Południowa drogi ekspresowej S2 – Południowa
Obwodnica Warszawy na odcinku
Obwodnica Warszawy na odcinku
od węzła Wał Miedzeszyński
od węzła Wał Miedzeszyński
(bez węzła) do węzła Lubelska
(bez węzła) do węzła Lubelska
(bez węzła) o długości ok. 7,5km.
(bez węzła) o długości ok. 7,5km.
Projekt i budowa drogi ekspresowej Projekt i budowa drogi ekspresowej
S2 – Południowa Obwodnica
S2 – Południowa Obwodnica
Warszawy na w/w odcinku obejmuje Warszawy na w/w odcinku obejmuje
w szczególności:
w szczególności:
1. Zaprojektowanie drogi
1. Zaprojektowanie drogi
ekspresowej S-2 na odcinku C
ekspresowej S-2 na odcinku C
o długości około 7,5 km wraz
o długości około 7,5 km wraz
z obiektami inżynierskimi i
z obiektami inżynierskimi i
towarzyszącą infrastrukturą
towarzyszącą infrastrukturą
tj. opracowanie kompletnej
tj. opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej
dokumentacji projektowej
2. Uzyskanie w imieniu i na
2. Uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiającego wszelkich
rzecz Zamawiającego wszelkich
uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń,
uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń,
decyzji
decyzji
niezbędnych do zaprojektowania i
niezbędnych do zaprojektowania i
zrealizowania inwestycji.
zrealizowania inwestycji.
3. Wybudowanie drogi ekspresowej 3. Wybudowanie drogi ekspresowej
S-2 na odcinku C o długości około S-2 na odcinku C o długości około
7,5 km wraz
7,5 km wraz
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z obiektami inżynierskimi i
z obiektami inżynierskimi i
towarzyszącą infrastrukturą
towarzyszącą infrastrukturą
4. Opracowanie dokumentacji
4. Opracowanie dokumentacji
powykonawczej
powykonawczej
5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu 5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie
na użytkowanie
Dla inwestycji objętej przedmiotem Dla inwestycji objętej przedmiotem
zamówienia należy zaprojektować zamówienia należy zaprojektować
i wykonać w szczególności
i wykonać w szczególności
następujące roboty budowlane:
następujące roboty budowlane:
1. Budowę drogi ekspresowej S2 o 1. Budowę drogi ekspresowej S2 o
długości ok. 7,5km o następujących długości ok. 7,5km o następujących
parametrach:
parametrach:
a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h
(prędkość miarodajna 100 km/h)
(prędkość miarodajna 100 km/h)
b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy
ruchu + pas awaryjny
ruchu + pas awaryjny
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
d. Szerokość pasa dzielącego (bez d. Szerokość pasa dzielącego (bez
opasek): 4,0 m
opasek): 4,0 m
e. Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 e. Szerokość pasa awaryjnego: 2,50
m
m
f. Skrajnia pionowa: 5,00 m dla trasy f. Skrajnia pionowa: 4,70 m dla trasy
głównej
głównej
2. Budowę węzła drogowego:
2. Budowę węzła drogowego:
„Patriotów”
„Patriotów”
3. Budowę i przebudowę istniejących 3. Budowę i przebudowę istniejących
dróg w zakresie kolizji z drogą
dróg w zakresie kolizji z drogą
ekspresową
ekspresową
4. Budowę dróg obsługujących
4. Budowę dróg obsługujących
tereny przyległe do projektowanego tereny przyległe do projektowanego
pasa drogowego
pasa drogowego
5. Budowę dróg dojazdowych
5. Budowę dróg dojazdowych
obsługujących ruch lokalny oraz
obsługujących ruch lokalny oraz
budowę dróg dojazdowych do
budowę dróg dojazdowych do
urządzeń
urządzeń
6. Budowę przejazdów awaryjnych 6. Budowę przejazdów awaryjnych
oraz wjazdów awaryjnych
oraz wjazdów awaryjnych
7. Budowę obiektów inżynierskich w 7. Budowę obiektów inżynierskich w
tym estakad przez Mazowiecki Park tym estakad przez Mazowiecki Park
Krajobrazowy
Krajobrazowy
8. Budowę chodników dla pieszych i 8. Budowę chodników dla pieszych i
ścieżek rowerowych
ścieżek rowerowych
9. Budowę sygnalizacji świetlnych
9. Budowę sygnalizacji świetlnych
10. Budowę i przebudowę
10. Budowę i przebudowę
oświetlenia drogowego.
oświetlenia drogowego.
11. Budowę zasilania dla oświetlenia, 11. Budowę zasilania dla oświetlenia,
przepompowni, systemu osłony
przepompowni, systemu osłony
meteorologicznej
meteorologicznej
12. Budowę kanału
12. Budowę kanału
technologicznego
technologicznego
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13. Budowę kanalizacji
13. Budowę kanalizacji
teletechnicznej dla systemu
teletechnicznej dla systemu
zarządzania ruchem
zarządzania ruchem
14. Budowa urządzeń do zarządzana 14. Budowa urządzeń do zarządzana
ruchem
ruchem
15. Budowę systemu odwodnienia 15. Budowę systemu odwodnienia
terenu, w tym urządzeń
terenu, w tym urządzeń
odwadniających korpus drogowy:
odwadniających korpus drogowy:
rowy drogowe, kanalizację
rowy drogowe, kanalizację
deszczową grawitacyjną i
deszczową grawitacyjną i
ciśnieniową, pompownie
ciśnieniową, pompownie
wód opadowych, urządzenia
wód opadowych, urządzenia
podczyszczające, zbiorniki
podczyszczające, zbiorniki
retencyjne, drenaż drogowy
retencyjne, drenaż drogowy
podłużny i inne
podłużny i inne
16. Budowę urządzeń ochrony
16. Budowę urządzeń ochrony
środowiska m.in.: zabezpieczenia
środowiska m.in.: zabezpieczenia
akustyczne, przejścia dla zwierząt, akustyczne, przejścia dla zwierząt,
przepusty ekologiczne wraz
przepusty ekologiczne wraz
z ogrodzeniem ochronno–
z ogrodzeniem ochronno–
naprowadzającym, system
naprowadzającym, system
odprowadzenia wód opadowych,
odprowadzenia wód opadowych,
urządzenia podczyszczające wody urządzenia podczyszczające wody
opadowe z jezdni drogi ekspresowej, opadowe z jezdni drogi ekspresowej,
wygrodzenie drogi głównej
wygrodzenie drogi głównej
17. Przebudowę kolidujących
17. Przebudowę kolidujących
urządzeń i sieci istniejącej
urządzeń i sieci istniejącej
infrastruktury technicznej
infrastruktury technicznej
18. Oznakowanie drogi ekspresowej 18. Oznakowanie drogi ekspresowej
i dróg związanych oraz wyposażenie i dróg związanych oraz wyposażenie
w urządzenia BRD
w urządzenia BRD
19. Budowę systemu osłony
19. Budowę systemu osłony
meteorologicznej
meteorologicznej
20. Przywrócenie dróg oraz
20. Przywrócenie dróg oraz
nieruchomości użytkowanych przez nieruchomości użytkowanych przez
Wykonawcę w czasie budowy
Wykonawcę w czasie budowy
do stanu nie gorszego niż przed
do stanu nie gorszego niż przed
rozpoczęciem budowy
rozpoczęciem budowy
21. Wykonanie wszelkich robót
21. Wykonanie wszelkich robót
wynikających z konieczności
wynikających z konieczności
podłączenia projektowanego odcinka podłączenia projektowanego odcinka
do
do
istniejącego układu komunikacyjnego istniejącego układu komunikacyjnego
wraz z jego ewentualną przebudową wraz z jego ewentualną przebudową
i zmianą organizacji ruchu
i zmianą organizacji ruchu
wynikającą z przyjętych rozwiązań wynikającą z przyjętych rozwiązań
22. Organizację ruchu na czas
22. Organizację ruchu na czas
wykonywania robót, w tym:
wykonywania robót, w tym:
zapewnienie dojazdu do wszystkich zapewnienie dojazdu do wszystkich
działek
działek
sąsiadujących z projektowanym
sąsiadujących z projektowanym
pasem drogowym przez cały czas
pasem drogowym przez cały czas
trwania budowy.
trwania budowy.
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23. Rozbiórkę obiektów budowlanych 23. Rozbiórkę obiektów budowlanych
i innych elementów kolidujących z
i innych elementów kolidujących z
planowaną inwestycją.
planowaną inwestycją.
24. Wycinkę zieleni
24. Wycinkę zieleni
25. Zagospodarowanie terenu
25. Zagospodarowanie terenu
zielenią
zielenią
26. Wykonanie pełnej rekultywacji
26. Wykonanie pełnej rekultywacji
terenów zajętych pod zaplecza
terenów zajętych pod zaplecza
techniczne, socjalne, place budowy, techniczne, socjalne, place budowy,
drogi na czas budowy i wszelkie
drogi na czas budowy i wszelkie
inne tereny przekształcone przez
inne tereny przekształcone przez
Wykonawcę w czasie prowadzenia Wykonawcę w czasie prowadzenia
robót, jak również w okresie
robót, jak również w okresie
usuwania wad.
usuwania wad.
27. Wykonanie wszelkich innych
27. Wykonanie wszelkich innych
robót i opracowań, jakie okażą się robót i opracowań, jakie okażą się
niezbędne dla wykonania przedmiotu niezbędne dla wykonania przedmiotu
zamówienia
zamówienia

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne,
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:

Zamiast:

Powinno być:

1. O udzielenie zamówienia mogą
1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się
ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
dotyczące:
1.1). Posiadania wiedzy i
1.1). Posiadania wiedzy i
doświadczenia:
doświadczenia:
Zamawiający dokonania oceny
Zamawiający dokonania oceny
spełniania
spełniania
przedmiotowego warunku w celu
przedmiotowego warunku w celu
zweryfikowania
zweryfikowania
zdolności wykonawcy do należytego zdolności wykonawcy do należytego
wykonania
wykonania
udzielanego zamówienia.
udzielanego zamówienia.
Zamawiający oceni zdolność
Zamawiający oceni zdolność
wykonawcy do należytego
wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia,
wykonania zamówienia,
w szczególności w odniesieniu
w szczególności w odniesieniu
do jego rzetelności, kwalifikacji,
do jego rzetelności, kwalifikacji,
efektywności i doświadczenia.
efektywności i doświadczenia.
Zamawiający
Zamawiający
uzna, iż Wykonawca zdolny do
uzna, iż Wykonawca zdolny do
należytego wykonania
należytego wykonania
udzielanego zamówienia, to taki
udzielanego zamówienia, to taki
który:
który:
• dla Zadania A:
• dla Zadania A:
1) wykaże się wiedzą i
1) wykaże się wiedzą i
doświadczeniem, w wykonaniu
doświadczeniem, w wykonaniu
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 (zakończeniu) w okresie ostatnich 5
lat przed upływem
lat przed upływem
terminu składania wniosków o
terminu składania wniosków o
dopuszczenie do
dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli
udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia
okres prowadzenia
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działalności jest krótszy – w tym
działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej:
okresie, co najmniej:
a) 2 zadań polegających na
a) 2 zadań polegających na
projektowaniu i budowie
projektowaniu i budowie
lub projektowaniu i przebudowie, lub lub projektowaniu i przebudowie, lub
budowie, lub
budowie, lub
przebudowie dróg lub ulic klasy min. przebudowie dróg lub ulic klasy
S o wartości robót
min. S o łącznej wartości robót co
co najmniej 700 mln PLN brutto
najmniej 1,4 mld PLN brutto
każde
b) 1 lub 2 zadań polegających na
b) 1 lub 2 zadań polegających na
budowie lub
budowie lub
przebudowie łącznie 4 obiektów
przebudowie łącznie 4 obiektów
mostowych, każdy
mostowych, każdy
o dowolnej konstrukcji i obciążeniu
o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A oraz
dla klasy A oraz
rozpiętości teoretycznej
rozpiętości teoretycznej
najdłuższego przęsła co
najdłuższego przęsła co
najmniej 36 m lub długości obiektu
najmniej 36 m lub długości obiektu co najmniej 100 m;
co najmniej 100 m;
c) Wykonanie 1 lub 2 lub 3 zadań
c) Wykonanie 1 lub 2 lub 3 zadań
polegających na
polegających na
budowie ścian szczelinowych o
budowie ścian szczelinowych o
łącznej powierzchni
łącznej powierzchni
minimum 20 000m2 lub o łącznej
minimum 20 000m2 lub o łącznej
kubaturze minimum
kubaturze minimum
15 000m3;
15 000m3;
Każde wykazane zadanie może
Każde wykazane zadanie może
jednocześnie
jednocześnie
potwierdzać spełnianie kilku z
potwierdzać spełnianie kilku z
powyższych warunków.
powyższych warunków.
2) wykaże się należytym
2) wykaże się należytym
wykonaniem zadań, w okresie
wykonaniem zadań, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania
terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia
a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w
działalności jest krótszy – w
tym okresie, w ramach których
tym okresie, w ramach których
wykonywana była:
wykonywana była:
a) budowa lub przebudowa dróg lub
a) budowa lub przebudowa dróg lub ulic klasy min. S o
ulic klasy min. S o
wartości robót co najmniej 150 mln
wartości robót co najmniej 150 mln PLN brutto każda,
PLN brutto każda,
b) budowa lub przebudowa obiektów
b) budowa lub przebudowa obiektów mostowych o
mostowych o
dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla
dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A oraz
klasy A oraz
rozpiętości teoretycznej
rozpiętości teoretycznej
najdłuższego przęsła co
najdłuższego przęsła co
najmniej 36m,
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najmniej 36m,
c) budowa lub przebudowa obiektów
c) budowa lub przebudowa obiektów mostowych o
mostowych o
dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla
dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A oraz
klasy A oraz
długości obiektu co najmniej 100 m.
długości obiektu co najmniej 100 m. d) budowa ścian szczelinowych o
d) budowa ścian szczelinowych o
powierzchni minimum
powierzchni minimum
20 000 m2 lub kubaturze minimum
20 000 m2 lub kubaturze minimum 15 000 m3;
15 000 m3;
Powyższe dotyczy również
Powyższe dotyczy również
podmiotów trzecich,
podmiotów trzecich,
jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i
jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu
doświadczeniu
podmiotu trzeciego na zasadach, o
podmiotu trzeciego na zasadach, o których mowa w art.
których mowa w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp.
26 ust. 2b ustawy Pzp.
• dla Zadania B:
• dla Zadania B:
1) wykaże się wiedzą i
1) wykaże się wiedzą i
doświadczeniem, w wykonaniu
doświadczeniem, w wykonaniu
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
lat przed upływem
terminu składania wniosków o
terminu składania wniosków o
dopuszczenie do
dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli
udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia
okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej:
okresie, co najmniej:
a) 2 zadań polegających na
a) 2 zadań polegających na
projektowaniu i budowie
projektowaniu i budowie
lub projektowaniu i przebudowie, lub
lub projektowaniu i przebudowie, lub budowie, lub
budowie, lub
przebudowie dróg lub ulic klasy
przebudowie dróg lub ulic klasy min. min. S o łącznej wartości robót co
S o wartości robót
najmniej 1,1 mld PLN brutto
co najmniej 550 mln PLN brutto
b) 1 lub 2 zadań polegających na
każde b) 1 lub 2 zadań polegających budowie lub
na budowie lub
przebudowie łącznie 2 obiektów
przebudowie łącznie 2 obiektów
mostowych, każdy
mostowych, każdy
o dowolnej konstrukcji i obciążeniu
o dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla klasy A oraz
dla klasy A oraz
rozpiętości teoretycznej
rozpiętości teoretycznej
najdłuższego przęsła co
najdłuższego przęsła co
najmniej 100 m lub długości obiektu
najmniej 100 m lub długości obiektu co najmniej 500 m;
co najmniej 500 m;
Każde wykazane zadanie może
Każde wykazane zadanie może
jednocześnie
jednocześnie
potwierdzać spełnianie kilku z
potwierdzać spełnianie kilku z
powyższych warunków.
powyższych warunków.
2) wykaże się należytym
wykonaniem zadań, w okresie
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2) wykaże się należytym
ostatnich 3 lat przed upływem
wykonaniem zadań, w okresie
terminu składania
ostatnich 3 lat przed upływem
wniosków o dopuszczenie do udziału
terminu składania
w postępowaniu,
wniosków o dopuszczenie do udziału a jeżeli okres prowadzenia
w postępowaniu,
działalności jest krótszy – w
a jeżeli okres prowadzenia
tym okresie, w ramach których
działalności jest krótszy – w
wykonywana była:
tym okresie, w ramach których
a) budowa lub przebudowa dróg lub
wykonywana była:
ulic klasy min. S o
a) budowa lub przebudowa dróg lub wartości robót co najmniej 150 mln
ulic klasy min. S o
PLN brutto każda,
wartości robót co najmniej 150 mln b) budowa lub przebudowa obiektów
PLN brutto każda,
mostowych o
b) budowa lub przebudowa obiektów dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla
mostowych o
klasy A oraz
dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla rozpiętości teoretycznej
klasy A oraz
najdłuższego przęsła co
rozpiętości teoretycznej
najmniej 100 m,
najdłuższego przęsła co
c) budowa lub przebudowa obiektów
najmniej 100 m,
mostowych o
c) budowa lub przebudowa obiektów dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla
mostowych o
klasy A oraz
dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla długości obiektu co najmniej 500 m.
klasy A oraz
Powyższe dotyczy również
długości obiektu co najmniej 500 m. podmiotów trzecich,
Powyższe dotyczy również
jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i
podmiotów trzecich,
doświadczeniu
jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i podmiotu trzeciego na zasadach, o
doświadczeniu
których mowa w art.
podmiotu trzeciego na zasadach, o 26 ust. 2b ustawy Pzp.
których mowa w art.
• dla Zadania C:
26 ust. 2b ustawy Pzp.
1) wykaże się wiedzą i
• dla Zadania C:
doświadczeniem, w wykonaniu
1) wykaże się wiedzą i
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5
doświadczeniem, w wykonaniu
lat przed upływem
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 terminu składania wniosków o
lat przed upływem
dopuszczenie do
terminu składania wniosków o
udziału w postępowaniu, a jeżeli
dopuszczenie do
okres prowadzenia
udziału w postępowaniu, a jeżeli
działalności jest krótszy – w tym
okres prowadzenia
okresie, co najmniej:
działalności jest krótszy – w tym
a) 2 zadań polegających na
okresie, co najmniej:
projektowaniu i budowie
a) 2 zadań polegających na
lub projektowaniu i przebudowie, lub
projektowaniu i budowie
budowie, lub
lub projektowaniu i przebudowie, lub przebudowie dróg lub ulic klasy
budowie, lub
min. S o łącznej wartości robót co
przebudowie dróg lub ulic klasy min. najmniej 600 mln PLN brutto
S o wartości robót
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co najmniej 300 mln PLN brutto
b) 1 lub 2 zadań polegających na
każde
budowie lub
b) 1 lub 2 zadań polegających na
przebudowie łącznie 4 obiektów
budowie lub
mostowych, każdy
przebudowie łącznie 4 obiektów
o dowolnej konstrukcji i obciążeniu
mostowych, każdy
dla klasy A oraz
o dowolnej konstrukcji i obciążeniu rozpiętości teoretycznej
dla klasy A oraz
najdłuższego przęsła co
rozpiętości teoretycznej
najmniej 50 m lub długości obiektu
najdłuższego przęsła co
co najmniej 300 m;
najmniej 50 m lub długości obiektu c) Wykonanie 1 lub 2 lub 3 zadań
co najmniej 300 m;
polegających na
c) Wykonanie 1 lub 2 lub 3 zadań
budowie ścian szczelinowych o
polegających na
łącznej powierzchni
budowie ścian szczelinowych o
minimum 10 000 m2 lub o łącznej
łącznej powierzchni
kubaturze minimum 7
minimum 10 000 m2 lub o łącznej
500 m3;
kubaturze minimum 7
Każde wykazane zadanie może
500 m3;
jednocześnie
Każde wykazane zadanie może
potwierdzać spełnianie kilku z
jednocześnie
powyższych warunków.
potwierdzać spełnianie kilku z
2) wykaże się należytym
powyższych warunków.
wykonaniem zadań, w okresie
2) wykaże się należytym
ostatnich 3 lat przed upływem
wykonaniem zadań, w okresie
terminu składania
ostatnich 3 lat przed upływem
wniosków o dopuszczenie do udziału
terminu składania
w postępowaniu,
wniosków o dopuszczenie do udziału a jeżeli okres prowadzenia
w postępowaniu,
działalności jest krótszy – w
a jeżeli okres prowadzenia
tym okresie, w ramach których
działalności jest krótszy – w
wykonywana była:
tym okresie, w ramach których
a) budowa lub przebudowa dróg lub
wykonywana była:
ulic klasy min. S o
a) budowa lub przebudowa dróg lub wartości robót co najmniej 150 mln
ulic klasy min. S o
PLN brutto każda, b) budowa lub
wartości robót co najmniej 150 mln przebudowa obiektów mostowych o
PLN brutto każda, b) budowa lub
dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla
przebudowa obiektów mostowych o klasy A oraz
dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla rozpiętości teoretycznej
klasy A oraz
najdłuższego przęsła co
rozpiętości teoretycznej
najmniej 50m,
najdłuższego przęsła co
c) budowa lub przebudowa obiektów
najmniej 50m,
mostowych o
c) budowa lub przebudowa obiektów dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla
mostowych o
klasy A oraz
dowolnej konstrukcji i obciążeniu dla długości obiektu co najmniej 300 m.
klasy A oraz
d) budowa ścian szczelinowych o
długości obiektu co najmniej 300 m. powierzchni minimum
d) budowa ścian szczelinowych o
10 000 m2 lub kubaturze minimum 7
powierzchni minimum
500 m3;
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10 000 m2 lub kubaturze minimum 7 Powyższe dotyczy również
500 m3;
podmiotów trzecich,
Powyższe dotyczy również
jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i
podmiotów trzecich,
doświadczeniu
jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i podmiotu trzeciego na zasadach, o
doświadczeniu
których mowa w art.
podmiotu trzeciego na zasadach, o 26 ust. 2b ustawy Pzp.
których mowa w art.
Jako należyte wykonanie zadań, o
26 ust. 2b ustawy Pzp.
których mowa
Jako należyte wykonanie zadań, o w ppkt 2) dla każdego zadania
których mowa
Zamawiający uzna
w ppkt 2) dla każdego zadania
wykazanie się przez Wykonawcę
Zamawiający uzna
rzetelnością,
wykazanie się przez Wykonawcę
kwalifikacjami, efektywnością i
rzetelnością,
doświadczeniem przy
kwalifikacjami, efektywnością i
ich realizacji rozumianą jako:
doświadczeniem przy
A. nie popełnienie przez Wykonawcę
ich realizacji rozumianą jako:
przy realizacji
A. nie popełnienie przez Wykonawcę każdego z nich poważnego
przy realizacji
wykroczenia zawodowego
każdego z nich poważnego
rozumianego zgodnie ze
wykroczenia zawodowego
stanowiskiem Trybunału
rozumianego zgodnie ze
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
stanowiskiem Trybunału
wyrażonym w
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
wyroku z dnia 13 grudnia 2012 r. w
wyrażonym w
sprawie C-465/11
wyroku z dnia 13 grudnia 2012 r. w jako zachowania Wykonawcy
sprawie C-465/11
wskazujące na zamiar
jako zachowania Wykonawcy
uchybienia lub stosunkowo poważne
wskazujące na zamiar
niedbalstwo z jego
uchybienia lub stosunkowo poważne strony;
niedbalstwo z jego
B. nie uchybianie zasadom
strony;
wykonywania profesji
B. nie uchybianie zasadom
poprzez działania lub zaniechania
wykonywania profesji
leżące po stronie
poprzez działania lub zaniechania
Wykonawcy podczas realizacji tych
leżące po stronie
zadań, które
Wykonawcy podczas realizacji tych doprowadziły do niewykonania
zadań, które
zadania, lub które
doprowadziły do niewykonania
doprowadziły do nienależytego
zadania, lub które
wykonania zadania,
doprowadziły do nienależytego
rozumianego jako:
wykonania zadania,
- powstanie szkody po stronie
rozumianego jako:
Zamawiającego,
- powstanie szkody po stronie
której Wykonawca nie pokrył poprzez
Zamawiającego,
wypłatę
której Wykonawca nie pokrył poprzez odszkodowania, zwrot kosztów
wypłatę
Zamawiającemu lub w
odszkodowania, zwrot kosztów
inny sposób nie została
Zamawiającemu lub w
zaspokojona,
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inny sposób nie została
- spowodowanie powstania
zaspokojona,
zagrożenia dla życia lub
- spowodowanie powstania
zdrowia ludzkiego, mienia oraz
zagrożenia dla życia lub
środowiska naturalnego.
zdrowia ludzkiego, mienia oraz
Zamawiający dokona oceny
środowiska naturalnego.
wykroczeń zawodowych
Zamawiający dokona oceny
pod kątem niewywiązywania się
wykroczeń zawodowych
Wykonawcy z
pod kątem niewywiązywania się
dotychczasowych zobowiązań w
Wykonawcy z
stopniu, który
dotychczasowych zobowiązań w
podważa zdolność Wykonawcy do
stopniu, który
należytego
podważa zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia.
należytego
Zamawiający wyjaśnia, że
wykonania zamówienia.
będzie dokonywał ww. oceny
Zamawiający wyjaśnia, że
wykroczeń zawodowych
będzie dokonywał ww. oceny
– ze względu na indywidualny
wykroczeń zawodowych
charakter każdej z
– ze względu na indywidualny
takich decyzji – na podstawie
charakter każdej z
okoliczności faktycznych
takich decyzji – na podstawie
związanych z sytuacją każdego z
okoliczności faktycznych
Wykonawców,
związanych z sytuacją każdego z
zgodnie z informacjami zawartymi w
Wykonawców,
części B wykazu
zgodnie z informacjami zawartymi w „Wiedza i doświadczenie”. Tym
części B wykazu
samym ocena ta
„Wiedza i doświadczenie”. Tym
nie będzie oparta na zasadzie
samym ocena ta
spełnia/nie spełnia.
nie będzie oparta na zasadzie
Zamawiający nie wykluczy z
spełnia/nie spełnia.
postępowania Wykonawcy,
Zamawiający nie wykluczy z
jeżeli Wykonawca i podmiot trzeci na
postępowania Wykonawcy,
zasobach, którego
jeżeli Wykonawca i podmiot trzeci na ten Wykonawca polega na zasadach
zasobach, którego
określonych
ten Wykonawca polega na zasadach w art. 26 ust.2b ustawy Pzp w
określonych
zakresie spełniania
w art. 26 ust.2b ustawy Pzp w
warunku określonego w ppkt 1), w
zakresie spełniania
okresie ostatnich
warunku określonego w ppkt 1), w 3 lat przed upływem terminu
okresie ostatnich
składania wniosków o dopuszczenie
3 lat przed upływem terminu
do udziału w postępowaniu nie
składania wniosków o dopuszczenie wykonywał robót budowlanych o
do udziału w postępowaniu nie
cechach określonych
wykonywał robót budowlanych o
w ppkt 2) i Wykonawca złoży w tym
cechach określonych
zakresie stosowne
w ppkt 2) i Wykonawca złoży w tym oświadczenie.
zakresie stosowne
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna
oświadczenie.
drogę lub ulicę w
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
drogę lub ulicę w
1985 r. o drogach
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rozumieniu ustawy z dnia 21 marca publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
1985 r. o drogach
260 ze zm.). Za
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. obiekt mostowy Zamawiający uzna
260 ze zm.). Za
obiekt mostowy
obiekt mostowy Zamawiający uzna w rozumieniu rozporządzenia
obiekt mostowy
Ministra Transportu i
w rozumieniu rozporządzenia
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
Ministra Transportu i
2000 r. w sprawie
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja warunków technicznych, jakim
2000 r. w sprawie
powinny odpowiadać
warunków technicznych, jakim
drogowe obiekty inżynierskie i ich
powinny odpowiadać
usytuowanie (Dz. U.
drogowe obiekty inżynierskie i ich
z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.).
usytuowanie (Dz. U.
Jako wykonanie (zakończenie)
z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.).
zadania należy
Jako wykonanie (zakończenie)
rozumieć wystawienie co najmniej
zadania należy
Świadectwa
rozumieć wystawienie co najmniej Przejęcia (dla kontraktów
Świadectwa
realizowanych zgodnie
Przejęcia (dla kontraktów
z warunkami FIDIC) lub podpisanie
realizowanych zgodnie
Protokołu
z warunkami FIDIC) lub podpisanie odbioru robót lub równoważnego
Protokołu
dokumentu (w
odbioru robót lub równoważnego
przypadku zamówień, w których nie
dokumentu (w
wystawia
przypadku zamówień, w których nie się Świadectwa Przejęcia). Wartości
wystawia
podane w
się Świadectwa Przejęcia). Wartości dokumentach potwierdzających
podane w
spełnienie warunku w
dokumentach potwierdzających
walutach innych niż wskazane przez
spełnienie warunku w
Zamawiającego
walutach innych niż wskazane przez należy przeliczyć wg średniego kursu
Zamawiającego
NBP na dzień
należy przeliczyć wg średniego kursu wystawienia Świadectwa Przejęcia
NBP na dzień
(dla Kontraktów
wystawienia Świadectwa Przejęcia realizowanych zgodnie z Warunkami
(dla Kontraktów
FIDIC) lub
realizowanych zgodnie z Warunkami na dzień podpisania Protokołu
FIDIC) lub
odbioru robót lub
na dzień podpisania Protokołu
równoważnego dokumentu (w
odbioru robót lub
przypadku zamówień, w
równoważnego dokumentu (w
których nie wystawia się Świadectwa
przypadku zamówień, w
Przejęcia).
których nie wystawia się Świadectwa Zamawiający wyjaśnia, że opis
Przejęcia).
sposobu oceny
Zamawiający wyjaśnia, że opis
spełnienia warunku, o którym mowa
sposobu oceny
w ppkt 2) jest
spełnienia warunku, o którym mowa dodatkowym i niezależnym opisem,
w ppkt 2) jest
od opisu sposobu
oceny spełnienia warunku, o którym
mowa w ppkt
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dodatkowym i niezależnym opisem, 1). Opis zamieszczony w ppkt. 2)
od opisu sposobu
dotyczy badania
oceny spełnienia warunku, o którym rzetelności, kwalifikacji, efektywności
mowa w ppkt
i doświadczenia
1). Opis zamieszczony w ppkt. 2)
Wykonawcy w oparciu o art. 22 ust.
dotyczy badania
5 ustawy Pzp,
rzetelności, kwalifikacji, efektywności i jest dodatkowym badaniem do
i doświadczenia
badania spełnienia
Wykonawcy w oparciu o art. 22 ust. minimum określonego w ppkt 1) .
5 ustawy Pzp,
Zamawiający
i jest dodatkowym badaniem do
wyjaśnia, że w ramach opisu
badania spełnienia
sposobu oceny spełnienia
minimum określonego w ppkt 1) .
warunku, o którym mowa w ppkt 2)
Zamawiający
można się posłużyć
wyjaśnia, że w ramach opisu
doświadczeniem, o którym mowa w
sposobu oceny spełnienia
ppkt 1), o ile
warunku, o którym mowa w ppkt 2) doświadczenie to zostało nabyte w
można się posłużyć
okresie ostatnich
doświadczeniem, o którym mowa w 3 lat przed upływem terminu
ppkt 1), o ile
składania wniosków o
doświadczenie to zostało nabyte w dopuszczenie do udziału w
okresie ostatnich
postępowaniu.
3 lat przed upływem terminu
1.2) dysponowania odpowiednim
składania wniosków o
potencjałem
dopuszczenie do udziału w
technicznym oraz osobami zdolnymi
postępowaniu.
do wykonania
1.2) dysponowania odpowiednim
zamówienia:
potencjałem
a) Potencjał techniczny:
technicznym oraz osobami zdolnymi Wykonawca musi mieć dostępne na
do wykonania
etapie realizacji
zamówienia:
zamówienia następujące narzędzia,
a) Potencjał techniczny:
wyposażenie
Wykonawca musi mieć dostępne na zakładu i urządzenia techniczne:
etapie realizacji
• dla Zadania A:
zamówienia następujące narzędzia, 1) węzeł betoniarski (stacjonarny lub
wyposażenie
mobilny) o
zakładu i urządzenia techniczne:
wydajności min. 250m3/h, min. ilość
• dla Zadania A:
1 szt.
1) węzeł betoniarski (stacjonarny lub 2) węzeł betoniarski (stacjonarny lub
mobilny) o
mobilny) o
wydajności min. 250m3/h, min. ilość wydajności min. 150m3/h, min. ilość
1 szt.
2 szt.
2) węzeł betoniarski (stacjonarny lub • dla Zadania B: 1) węzeł betoniarski
mobilny) o
(stacjonarny lub mobilny) o
wydajności min. 150m3/h, min. ilość wydajności min. 90m3/h, min. ilość 3
2 szt.
szt.
• dla Zadania B: 1) węzeł betoniarski • dla Zadania C:
(stacjonarny lub mobilny) o
1) węzeł betoniarski (stacjonarny lub
wydajności min. 90m3/h, min. ilość 3 mobilny) o
szt.
• dla Zadania C:
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1) węzeł betoniarski (stacjonarny lub
mobilny) o
wydajności min. 90m3/h, min. ilość 3
szt.
b) „Potencjał kadrowy”.
1. 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 każdą funkcję
wymienioną poniżej,
wskaże osoby, które musi mieć
dostępne na etapie
realizacji zamówienia, spełniające
następujące
wymagania:
• dla Zadania A:
1) osoba proponowana do pełnienia
funkcji Dyrektora
Kontraktu – Przedstawiciela
Wykonawcy
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
1. Minimum 60 miesięcy
doświadczenia przy realizacji
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
budowę lub
przebudowę dróg lub ulic klasy min.
S o wartości robót
co najmniej 400 mln PLN brutto
każde na stanowisku/
stanowiskach:
Dyrektora Kontraktu
lub
Przedstawiciela Wykonawcy
lub
Kierownika Budowy
lub
Zastępcy Dyrektora Kontraktu
2. Minimum 5 lat doświadczenia
zawodowego
na stanowiskach związanych z
wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie lub

wydajności min. 90m3/h, min. ilość 3
szt.
b) „Potencjał kadrowy”.
1. 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 każdą funkcję
wymienioną poniżej,
wskaże osoby, które musi mieć
dostępne na etapie
realizacji zamówienia, spełniające
następujące
wymagania:
• dla Zadania A:
1) osoba proponowana do pełnienia
funkcji Dyrektora
Kontraktu – Przedstawiciela
Wykonawcy
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
1. Minimum 60 miesięcy
doświadczenia przy realizacji
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
budowę lub
przebudowę dróg lub ulic klasy min.
S o wartości robót
co najmniej 400 mln PLN brutto
każde na stanowisku/
stanowiskach:
Dyrektora Kontraktu
lub
Przedstawiciela Wykonawcy
lub
Kierownika Budowy
lub
Zastępcy Dyrektora Kontraktu
lub
Inżyniera Kontraktu
2. Minimum 5 lat doświadczenia
zawodowego
na stanowiskach związanych z
wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie lub
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stanowisku/stanowiskach
stanowisku/stanowiskach
kierowniczych przy realizacji
kierowniczych przy realizacji
zadań obejmujących budowę lub
zadań obejmujących budowę lub
przebudowę dróg lub
przebudowę dróg lub
ulic klasy min. GP, w tym co najmniej ulic klasy min. GP, w tym co najmniej
na 1 zadaniu od
na 1 zadaniu od
początku realizacji robót do ich
początku realizacji robót do ich
zakończenia.
zakończenia.
Doświadczenie zdobyte w okresie
Doświadczenie zdobyte w okresie
wskazanym w pkt
wskazanym w pkt
2 może obejmować doświadczenie 2 może obejmować doświadczenie
zdobyte w okresie
zdobyte w okresie
wskazanym w pkt 1.
wskazanym w pkt 1.
Jako zakończenie zadania należy
Jako zakończenie zadania należy
rozumieć
rozumieć
wystawienie co najmniej Świadectwa wystawienie co najmniej Świadectwa
Przejęcia (dla
Przejęcia (dla
kontraktów realizowanych zgodnie z kontraktów realizowanych zgodnie z
warunkami
warunkami
FIDIC) lub podpisanie Protokołu
FIDIC) lub podpisanie Protokołu
odbioru robót lub
odbioru robót lub
równoważnego dokumentu (w
równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w
przypadku zamówień, w
których nie wystawia się Świadectwa których nie wystawia się Świadectwa
Przejęcia).
Przejęcia).
2) osoba proponowana do pełnienia 2) osoba proponowana do pełnienia
funkcji Kierownik
funkcji Kierownik
Budowy
Budowy
wymagana liczba osób: 1
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe: Minimum Doświadczenie zawodowe: Minimum
48 miesięcy doświadczenia przy
48 miesięcy doświadczenia przy
realizacji
realizacji
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
budowę lub
budowę lub
przebudowę dróg lub ulic klasy min. przebudowę dróg lub ulic klasy min.
S o wartości robót
S o wartości robót
co najmniej 400 mln PLN brutto
co najmniej 400 mln PLN brutto
każde na stanowisku/
każde na stanowisku/
stanowiskach:
stanowiskach:
Kierownika Budowy
Kierownika Budowy
3) osoba proponowana do pełnienia 3) osoba proponowana do pełnienia
funkcji Kierownika
funkcji Kierownika
Robót Drogowych
Robót Drogowych
wymagana liczba osób: 1
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 36 miesięcy doświadczenia Minimum 36 miesięcy doświadczenia
przy realizacji
przy realizacji
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
budowę lub
budowę lub
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przebudowę dróg lub ulic klasy min. przebudowę dróg lub ulic klasy min.
S lub nadzór nad
S lub nadzór nad
budową lub przebudową dróg lub ulic budową lub przebudową dróg lub ulic
klasy min. S o
klasy min. S o
wartości robót co najmniej 400 mln wartości robót co najmniej 400 mln
PLN brutto każde na
PLN brutto każde na
stanowisku/stanowiskach:
stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Budowy
Kierownika Budowy
lub
lub
Kierownika Robót Drogowych dla
Kierownika Robót Drogowych dla
odcinka o długości
odcinka o długości
min. 4 km
min. 4 km
lub
lub
Inspektora Nadzoru Robót
Inspektora Nadzoru Robót
Drogowych
Drogowych
4) osoba proponowana do pełnienia 4) osoba proponowana do pełnienia
funkcji Kierownika
funkcji Kierownika
Robót Mostowych
Robót Mostowych
wymagana liczba osób: 3
wymagana liczba osób: 3
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 36 miesięcy doświadczenia Minimum 36 miesięcy doświadczenia
przy realizacji
przy realizacji
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
budowę lub
budowę lub
przebudowę lub nadzór nad budową przebudowę lub nadzór nad budową
lub przebudową
lub przebudową
łącznie 4 obiektów mostowych,
łącznie 4 obiektów mostowych,
każdy o dowolnej
każdy o dowolnej
konstrukcji i obciążeniu dla klasy A konstrukcji i obciążeniu dla klasy A
oraz rozpiętości
oraz rozpiętości
teoretycznej najdłuższego przęsła co teoretycznej najdłuższego przęsła co
najmniej 36 m
najmniej 36 m
lub długości obiektu co najmniej 100 lub długości obiektu co najmniej 100
m na stanowisku/
m na stanowisku/
stanowiskach:
stanowiskach:
Kierownika Budowy
Kierownika Budowy
lub
lub
Kierownika Robót Mostowych
Kierownika Robót Mostowych
lub
lub
Inspektora Nadzoru Robót
Inspektora Nadzoru Robót
Mostowych
Mostowych
5) osoba proponowana do pełnienia 5) osoba proponowana do pełnienia
funkcji Kierownika
funkcji Kierownika
Robót Konstrukcyjnych
Robót Konstrukcyjnych
wymagana liczba osób: 1
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy wykonaniu 1 lub Doświadczenie przy wykonaniu 1 lub
2 lub 3 zadań
2 lub 3 zadań
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polegających na budowie ścian
polegających na budowie ścian
szczelinowych o
szczelinowych o
łącznej powierzchni minimum 20 000 łącznej powierzchni minimum 20 000
m2 lub o łącznej
m2 lub o łącznej
kubaturze minimum 15 000 m3 na kubaturze minimum 15 000 m3 na
stanowisku/
stanowisku/
stanowiskach
stanowiskach
Kierownika Budowy
Kierownika Budowy
lub Kierownika Robót
lub Kierownika Robót
6) osoba proponowana do pełnienia 6) osoba proponowana do pełnienia
funkcji Kierownika
funkcji Kierownika
Robót Telekomunikacyjnych
Robót Telekomunikacyjnych
wymagana liczba osób: 1
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 24 miesiące doświadczenia Minimum 24 miesiące doświadczenia
przy realizacji
przy realizacji
1 lub 2 zadań obejmujących budowę 1 lub 2 zadań obejmujących budowę
lub przebudowę
lub przebudowę
dróg lub ulic klasy min. GP lub
dróg lub ulic klasy min. GP lub
nadzór nad budową
nadzór nad budową
lub przebudową dróg lub ulic klasy lub przebudową dróg lub ulic klasy
min. GP o wartości
min. GP o wartości
robót co najmniej 300 mln PLN brutto robót co najmniej 300 mln PLN brutto
każde, którego
każde, którego
zakres (każdego) obejmował budowę zakres (każdego) obejmował budowę
lub przebudowę
lub przebudowę
infrastruktury branży
infrastruktury branży
telekomunikacyjnej na stanowisku/ telekomunikacyjnej na stanowisku/
stanowiskach:
stanowiskach:
Kierownika Budowy
Kierownika Budowy
lub
lub
Kierownika Robót
Kierownika Robót
Telekomunikacyjnych
Telekomunikacyjnych
lub
lub
Inspektora Nadzoru Robót
Inspektora Nadzoru Robót
Telekomunikacyjnych
Telekomunikacyjnych
7) osoba proponowana do pełnienia 7) osoba proponowana do pełnienia
funkcji Kierownika
funkcji Kierownika
Robót Gazowych
Robót Gazowych
wymagana liczba osób: 1
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 24 miesiące doświadczenia Minimum 24 miesiące doświadczenia
przy realizacji
przy realizacji
1 lub 2 zadań obejmujących budowę 1 lub 2 zadań obejmujących budowę
lub przebudowę
lub przebudowę
dróg lub ulic klasy min. GP lub
dróg lub ulic klasy min. GP lub
nadzór nad budową
nadzór nad budową
lub przebudową dróg lub ulic klasy lub przebudową dróg lub ulic klasy
min. GP o wartości
min. GP o wartości
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robót co najmniej 300 mln PLN brutto robót co najmniej 300 mln PLN brutto
każde, których
każde, których
zakres (każdego) obejmował budowę zakres (każdego) obejmował budowę
lub przebudowę
lub przebudowę
infrastruktury branży gazowej na
infrastruktury branży gazowej na
stanowisku/
stanowisku/
stanowiskach:
stanowiskach:
Kierownika Budowy
Kierownika Budowy
lub
lub
Kierownika Robót Gazowych
Kierownika Robót Gazowych
lub
lub
Inspektora Nadzoru Robót
Inspektora Nadzoru Robót
Gazowych
Gazowych
8) osoba proponowana do pełnienia 8) osoba proponowana do pełnienia
funkcji Kierownika
funkcji Kierownika
Robót Elektrycznych
Robót Elektrycznych
wymagana liczba osób: 1
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 24 miesiące doświadczenia Minimum 24 miesiące doświadczenia
przy realizacji
przy realizacji
1 lub 2 zadań obejmujących budowę 1 lub 2 zadań obejmujących budowę
lub przebudowę
lub przebudowę
dróg lub ulic klasy min. GP lub
dróg lub ulic klasy min. GP lub
nadzór nad budową
nadzór nad budową
lub przebudową dróg lub ulic klasy lub przebudową dróg lub ulic klasy
min. GP o wartości
min. GP o wartości
robót co najmniej 300 mln PLN brutto robót co najmniej 300 mln PLN brutto
każde, których
każde, których
zakres (każdego) obejmował budowę zakres (każdego) obejmował budowę
lub przebudowę
lub przebudowę
infrastruktury branży elektrycznej na infrastruktury branży elektrycznej na
stanowisku/
stanowisku/
stanowiskach:
stanowiskach:
Kierownika Budowy
Kierownika Budowy
lub
lub
Kierownika Robót Elektrycznych
Kierownika Robót Elektrycznych
lub Inspektora Nadzoru Robót
lub Inspektora Nadzoru Robót
Elektrycznych
Elektrycznych
9) osoba proponowana do pełnienia 9) osoba proponowana do pełnienia
funkcji Kierownika
funkcji Kierownika
Robót Wod-Kan
Robót Wod-Kan
wymagana liczba osób: 2
wymagana liczba osób: 2
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zawodowe:
Minimum 24 miesiące doświadczenia Minimum 24 miesiące doświadczenia
przy realizacji
przy realizacji
1 lub 2 zadań obejmujących budowę 1 lub 2 zadań obejmujących budowę
lub przebudowę
lub przebudowę
dróg lub ulic klasy min. GP lub
dróg lub ulic klasy min. GP lub
nadzór nad budową
nadzór nad budową
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lub przebudową dróg lub ulic klasy lub przebudową dróg lub ulic klasy
min. GP o wartości
min. GP o wartości
robót co najmniej 300 mln PLN brutto robót co najmniej 300 mln PLN brutto
każde, których
każde, których
zakres (każdego) obejmował budowę zakres (każdego) obejmował budowę
lub przebudowę
lub przebudowę
infrastruktury branży wod-kan na
infrastruktury branży wod-kan na
stanowisku/
stanowisku/
stanowiskach:
stanowiskach:
Kierownika Budowy
Kierownika Budowy
lub
lub
Kierownika Robót Wod-Kan
Kierownika Robót Wod-Kan
lub
lub
Inspektora Nadzoru Robót Wod-Kan Inspektora Nadzoru Robót Wod-Kan
10) osoba proponowana do pełnienia 10) osoba proponowana do pełnienia
funkcji Głównego
funkcji Głównego
Projektanta Drogowego
Projektanta Drogowego
wymagana liczba osób: 1
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2
lub 3 zadań
lub 3 zadań
obejmujących opracowanie
obejmujących opracowanie
dokumentacji projektowej
dokumentacji projektowej
składającej się co najmniej z projektu składającej się co najmniej z projektu
budowlanego na
budowlanego na
budowę lub przebudowę dróg lub ulic budowę lub przebudowę dróg lub ulic
klasy min. S o
klasy min. S o
łącznej długości tych dróg lub ulic
łącznej długości tych dróg lub ulic
min. 12 km, w tym co
min. 12 km, w tym co
najmniej 4 węzły drogowe na
najmniej 4 węzły drogowe na
stanowisku/stanowiskach:
stanowisku/stanowiskach:
Głównego Projektanta Drogowego Głównego Projektanta Drogowego
lub
lub
Projektanta Drogowego
Projektanta Drogowego
11) osoba proponowana do pełnienia 11) osoba proponowana do pełnienia
funkcji Głównego
funkcji Głównego
Projektanta Mostowego
Projektanta Mostowego
wymagana liczba osób: 1
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2
lub 3 zadań
lub 3 zadań
obejmujących opracowanie
obejmujących opracowanie
dokumentacji projektowej
dokumentacji projektowej
składającej się co najmniej z projektu składającej się co najmniej z projektu
budowlanego
budowlanego
na budowę lub przebudowę łącznie 8 na budowę lub przebudowę łącznie 8
obiektów
obiektów
mostowych, każdy o dowolnej
mostowych, każdy o dowolnej
konstrukcji w ciągu dróg
konstrukcji w ciągu dróg
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klasy min. GP o rozpiętości
klasy min. GP o rozpiętości
teoretycznej najdłuższego
teoretycznej najdłuższego
przęsła co najmniej 36 m lub
przęsła co najmniej 36 m lub
długości obiektu co
długości obiektu co
najmniej 100 m na stanowisku/
najmniej 100 m na stanowisku/
stanowiskach:
stanowiskach:
Głównego Projektanta Mostowego Głównego Projektanta Mostowego
lub
lub
Projektanta Mostowego
Projektanta Mostowego
12) osoba proponowana do pełnienia 12) osoba proponowana do pełnienia
funkcji Głównego
funkcji Głównego
Projektanta Konstrukcyjnego
Projektanta Konstrukcyjnego
Wymagana liczba osób: 1
Wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2
lub 3 zadań
lub 3 zadań
obejmujących opracowanie
obejmujących opracowanie
dokumentacji projektowej
dokumentacji projektowej
składającej się co najmniej z projektu składającej się co najmniej z projektu
budowlanego
budowlanego
na budowę ścian szczelinowych o
na budowę ścian szczelinowych o
łącznej powierzchni
łącznej powierzchni
minimum 20 000m2 lub o łącznej
minimum 20 000m2 lub o łącznej
kubaturze minimum
kubaturze minimum
15 000m3 na stanowisku/
15 000m3 na stanowisku/
stanowiskach:
stanowiskach:
Głównego Projektanta
Głównego Projektanta
Konstrukcyjnego
Konstrukcyjnego
lub
lub
Projektanta Konstrukcyjnego
Projektanta Konstrukcyjnego
Zamawiający nie dopuszcza
Zamawiający nie dopuszcza
przedstawienia
przedstawienia
jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej osoby do pełnienia więcej niż
jednej funkcji
jednej funkcji
wymienionych powyżej.
wymienionych powyżej.
• dla Zadania B:
• dla Zadania B:
1) osoba proponowana do pełnienia 1) osoba proponowana do pełnienia
funkcji Dyrektora
funkcji Dyrektora
Kontraktu – Przedstawiciela
Kontraktu – Przedstawiciela
Wykonawcy
Wykonawcy
wymagana liczba osób: 1
wymagana liczba osób: 1
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zawodowe:
1. Minimum 60 miesięcy
1. Minimum 60 miesięcy
doświadczenia przy realizacji
doświadczenia przy realizacji
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
budowę lub
budowę lub
przebudowę dróg lub ulic klasy min. przebudowę dróg lub ulic klasy min.
S o wartości robót
S o wartości robót
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co najmniej 400 mln PLN brutto
co najmniej 400 mln PLN brutto
każde na stanowisku/
każde na stanowisku/
stanowiskach:
stanowiskach:
Dyrektora Kontraktu
Dyrektora Kontraktu
lub
lub
Przedstawiciela Wykonawcy
Przedstawiciela Wykonawcy
lub
lub
Kierownika Budowy
Kierownika Budowy
lub
lub
Zastępcy Dyrektora Kontraktu
Zastępcy Dyrektora Kontraktu
2. Minimum 5 lat doświadczenia
lub
zawodowego
Inżyniera Kontraktu
na stanowiskach związanych z
2. Minimum 5 lat doświadczenia
wykonywaniem
zawodowego
samodzielnych funkcji technicznych na stanowiskach związanych z
w budownictwie lub
wykonywaniem
stanowisku/stanowiskach
samodzielnych funkcji technicznych
kierowniczych przy realizacji
w budownictwie lub
zadań obejmujących budowę lub
stanowisku/stanowiskach
przebudowę dróg lub
kierowniczych przy realizacji
ulic klasy min. GP, w tym co najmniej zadań obejmujących budowę lub
na 1 zadaniu od
przebudowę dróg lub
początku realizacji robót do ich
ulic klasy min. GP, w tym co najmniej
zakończenia.
na 1 zadaniu od
Doświadczenie zdobyte w okresie
początku realizacji robót do ich
wskazanym w pkt
zakończenia.
2 może obejmować doświadczenie Doświadczenie zdobyte w okresie
zdobyte w okresie
wskazanym w pkt
wskazanym w pkt 1.
2 może obejmować doświadczenie
Jako zakończenie zadania należy
zdobyte w okresie
rozumieć
wskazanym w pkt 1.
wystawienie co najmniej Świadectwa Jako zakończenie zadania należy
Przejęcia (dla
rozumieć
kontraktów realizowanych zgodnie z wystawienie co najmniej Świadectwa
warunkami
Przejęcia (dla
FIDIC) lub podpisanie Protokołu
kontraktów realizowanych zgodnie z
odbioru robót lub
warunkami
równoważnego dokumentu (w
FIDIC) lub podpisanie Protokołu
przypadku zamówień, w
odbioru robót lub
których nie wystawia się Świadectwa równoważnego dokumentu (w
Przejęcia).
przypadku zamówień, w
2) osoba proponowana do pełnienia których nie wystawia się Świadectwa
funkcji Kierownik
Przejęcia).
Budowy
2) osoba proponowana do pełnienia
wymagana liczba osób: 1
funkcji Kierownik
Doświadczenie zawodowe:
Budowy
Minimum 48 miesięcy doświadczenia wymagana liczba osób: 1
przy realizacji
Doświadczenie zawodowe:
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1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
Minimum 48 miesięcy doświadczenia
budowę lub przebudowę dróg lub ulic przy realizacji
klasy min. S o wartości robót
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
co najmniej 400 mln PLN brutto
budowę lub przebudowę dróg lub ulic
każde na stanowisku/
klasy min. S o wartości robót
stanowiskach:
co najmniej 400 mln PLN brutto
Kierownika Budowy
każde na stanowisku/
lub
stanowiskach:
Kierownika Robót Mostowych dla
Kierownika Budowy
łącznie 2 obiektów
lub
mostowych, każdy o dowolnej
Kierownika Robót Mostowych dla
konstrukcji i obciążeniu
łącznie 2 obiektów
dla klasy A oraz rozpiętości
mostowych, każdy o dowolnej
teoretycznej najdłuższego
konstrukcji i obciążeniu
przęsła co najmniej 100m lub
dla klasy A oraz rozpiętości
długości obiektu co
teoretycznej najdłuższego
najmniej 500m.
przęsła co najmniej 100m lub
3) osoba proponowana do pełnienia długości obiektu co
funkcji Kierownika
najmniej 500m.
Robót Drogowych
3) osoba proponowana do pełnienia
wymagana liczba osób: 2
funkcji Kierownika
Doświadczenie zawodowe:
Robót Drogowych
Minimum 36 miesięcy doświadczenia wymagana liczba osób: 2
przy realizacji
Doświadczenie zawodowe:
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
Minimum 36 miesięcy doświadczenia
budowę lub
przy realizacji
przebudowę dróg lub ulic klasy min. 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
S lub nadzór nad
budowę lub
budową lub przebudową dróg lub ulic przebudowę dróg lub ulic klasy min.
klasy min. S o
S lub nadzór nad
wartości robót co najmniej 400 mln budową lub przebudową dróg lub ulic
PLN brutto każde na
klasy min. S o
stanowisku/stanowiskach:
wartości robót co najmniej 400 mln
Kierownika Budowy
PLN brutto każde na
lub
stanowisku/stanowiskach:
Kierownika Robót Drogowych dla
Kierownika Budowy
odcinka o długości
lub
min. 4 km
Kierownika Robót Drogowych dla
lub
odcinka o długości
Inspektora Nadzoru Robót
min. 4 km
Drogowych
lub
4) osoba proponowana do pełnienia Inspektora Nadzoru Robót
funkcji Kierownika
Drogowych
Robót Mostowych
4) osoba proponowana do pełnienia
wymagana liczba osób: 3
funkcji Kierownika
Doświadczenie zawodowe:
Robót Mostowych
Minimum 36 miesięcy doświadczenia wymagana liczba osób: 3
przy realizacji
Doświadczenie zawodowe:
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1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
Minimum 36 miesięcy doświadczenia
budowę lub
przy realizacji
przebudowę lub nadzór nad budową 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
lub przebudową
budowę lub
łącznie 2 obiektów mostowych,
przebudowę lub nadzór nad budową
każdy o dowolnej
lub przebudową
konstrukcji i obciążeniu dla klasy A łącznie 2 obiektów mostowych,
oraz rozpiętości
każdy o dowolnej
teoretycznej najdłuższego przęsła co konstrukcji i obciążeniu dla klasy A
najmniej 100 m
oraz rozpiętości
lub długości obiektu co najmniej 500 teoretycznej najdłuższego przęsła co
m na stanowisku/
najmniej 100 m
stanowiskach:
lub długości obiektu co najmniej 500
Kierownika Budowy
m na stanowisku/
lub
stanowiskach:
Kierownika Robót Mostowych
Kierownika Budowy
lub
lub
Inspektora Nadzoru Robót
Kierownika Robót Mostowych
Mostowych
lub
5)osoba proponowana do pełnienia Inspektora Nadzoru Robót
funkcji Kierownika
Mostowych
Robót Telekomunikacyjnych
5)osoba proponowana do pełnienia
wymagana liczba osób: 1
funkcji Kierownika
Doświadczenie zawodowe:
Robót Telekomunikacyjnych
Minimum 24 miesiące doświadczenia wymagana liczba osób: 1
przy realizacji
Doświadczenie zawodowe:
1 lub 2 zadań obejmujących budowę Minimum 24 miesiące doświadczenia
lub przebudowę
przy realizacji
dróg lub ulic klasy min. GP lub
1 lub 2 zadań obejmujących budowę
nadzór nad budową
lub przebudowę
lub przebudową dróg lub ulic klasy dróg lub ulic klasy min. GP lub
min. GP o wartości
nadzór nad budową
robót co najmniej 300 mln PLN brutto lub przebudową dróg lub ulic klasy
każde, którego zakres (każdego)
min. GP o wartości
obejmował budowę lub przebudowę robót co najmniej 300 mln PLN brutto
infrastruktury branży
każde, którego zakres (każdego)
telekomunikacyjnej na stanowisku/ obejmował budowę lub przebudowę
stanowiskach:
infrastruktury branży
Kierownika Budowy
telekomunikacyjnej na stanowisku/
lub
stanowiskach:
Kierownika Robót
Kierownika Budowy
Telekomunikacyjnych
lub
lub
Kierownika Robót
Inspektora Nadzoru Robót
Telekomunikacyjnych
Telekomunikacyjnych
lub
6) osoba proponowana do pełnienia Inspektora Nadzoru Robót
funkcji Kierownika
Telekomunikacyjnych
Robót Gazowych
6) osoba proponowana do pełnienia
wymagana liczba osób: 1
funkcji Kierownika
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Doświadczenie zawodowe:
Robót Gazowych
Minimum 24 miesiące doświadczenia wymagana liczba osób: 1
przy realizacji
Doświadczenie zawodowe:
1 lub 2 zadań obejmujących budowę Minimum 24 miesiące doświadczenia
lub przebudowę
przy realizacji
dróg lub ulic klasy min. GP lub
1 lub 2 zadań obejmujących budowę
nadzór nad budową
lub przebudowę
lub przebudową dróg lub ulic klasy dróg lub ulic klasy min. GP lub
min. GP o wartości
nadzór nad budową
robót co najmniej 300 mln PLN brutto lub przebudową dróg lub ulic klasy
każde, których
min. GP o wartości
zakres (każdego) obejmował budowę robót co najmniej 300 mln PLN brutto
lub przebudowę
każde, których
infrastruktury branży gazowej na
zakres (każdego) obejmował budowę
stanowisku/
lub przebudowę
stanowiskach:
infrastruktury branży gazowej na
Kierownika Budowy
stanowisku/
lub
stanowiskach:
Kierownika Robót Gazowych
Kierownika Budowy
lub
lub
Inspektora Nadzoru Robót
Kierownika Robót Gazowych
Gazowych
lub
7) osoba proponowana do pełnienia Inspektora Nadzoru Robót
funkcji Kierownika
Gazowych
Robót Elektrycznych
7) osoba proponowana do pełnienia
wymagana liczba osób: 1
funkcji Kierownika
Doświadczenie zawodowe:
Robót Elektrycznych
Minimum 24 miesiące doświadczenia wymagana liczba osób: 1
przy realizacji
Doświadczenie zawodowe:
1 lub 2 zadań obejmujących budowę Minimum 24 miesiące doświadczenia
lub przebudowę
przy realizacji
dróg lub ulic klasy min. GP lub
1 lub 2 zadań obejmujących budowę
nadzór nad budową
lub przebudowę
lub przebudową dróg lub ulic klasy dróg lub ulic klasy min. GP lub
min. GP o wartości
nadzór nad budową
robót co najmniej 300 mln PLN brutto lub przebudową dróg lub ulic klasy
każde, których
min. GP o wartości
zakres (każdego) obejmował budowę robót co najmniej 300 mln PLN brutto
lub przebudowę
każde, których
infrastruktury branży elektrycznej na zakres (każdego) obejmował budowę
stanowisku/
lub przebudowę
stanowiskach:
infrastruktury branży elektrycznej na
Kierownika Budowy
stanowisku/
lub
stanowiskach:
Kierownika Robót Elektrycznych
Kierownika Budowy
lub
lub
Inspektora Nadzoru Robót
Kierownika Robót Elektrycznych
Elektrycznych
lub
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8) osoba proponowana do pełnienia Inspektora Nadzoru Robót
funkcji Kierownika
Elektrycznych
Robót Wod-Kan
8) osoba proponowana do pełnienia
wymagana liczba osób: 2
funkcji Kierownika
Doświadczenie zawodowe:
Robót Wod-Kan
Minimum 24 miesiące doświadczenia wymagana liczba osób: 2
przy realizacji
Doświadczenie zawodowe:
1 lub 2 zadań obejmujących budowę Minimum 24 miesiące doświadczenia
lub przebudowę
przy realizacji
dróg lub ulic klasy min. GP lub
1 lub 2 zadań obejmujących budowę
nadzór nad budową
lub przebudowę
lub przebudową dróg lub ulic klasy dróg lub ulic klasy min. GP lub
min. GP o wartości robót co najmniej nadzór nad budową
300 mln PLN brutto każde, których lub przebudową dróg lub ulic klasy
zakres (każdego) obejmował budowę min. GP o wartości robót co najmniej
lub przebudowę
300 mln PLN brutto każde, których
infrastruktury branży wod-kan na
zakres (każdego) obejmował budowę
stanowisku/
lub przebudowę
stanowiskach:
infrastruktury branży wod-kan na
Kierownika Budowy
stanowisku/
lub
stanowiskach:
Kierownika Robót Wod-Kan
Kierownika Budowy
lub
lub
Inspektora Nadzoru Robót Wod-Kan Kierownika Robót Wod-Kan
9) osoba proponowana do pełnienia lub
funkcji Głównego
Inspektora Nadzoru Robót Wod-Kan
Projektanta Drogowego
9) osoba proponowana do pełnienia
wymagana liczba osób: 1
funkcji Głównego
Doświadczenie zawodowe:
Projektanta Drogowego
Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 wymagana liczba osób: 1
lub 3 zadań
Doświadczenie zawodowe:
obejmujących opracowanie
Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2
dokumentacji projektowej
lub 3 zadań
składającej się co najmniej z projektu obejmujących opracowanie
budowlanego na
dokumentacji projektowej
budowę lub przebudowę dróg lub ulic składającej się co najmniej z projektu
klasy min. S o
budowlanego na
łącznej długości tych dróg lub ulic
budowę lub przebudowę dróg lub ulic
min. 15 km, w tym co
klasy min. S o
najmniej 3 węzły drogowe na
łącznej długości tych dróg lub ulic
stanowisku/stanowiskach:
min. 15 km, w tym co
Głównego Projektanta Drogowego najmniej 3 węzły drogowe na
lub
stanowisku/stanowiskach:
Projektanta Drogowego
Głównego Projektanta Drogowego
10) osoba proponowana do pełnienia lub
funkcji Głównego
Projektanta Drogowego
Projektanta Mostowego
10) osoba proponowana do pełnienia
wymagana liczba osób: 1
funkcji Głównego
Doświadczenie zawodowe:
Projektanta Mostowego
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Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 wymagana liczba osób: 1
lub 3 zadań
Doświadczenie zawodowe:
obejmujących opracowanie
Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2
dokumentacji projektowej
lub 3 zadań
składającej się co najmniej z projektu obejmujących opracowanie
budowlanego
dokumentacji projektowej
na budowę lub przebudowę łącznie 3 składającej się co najmniej z projektu
obiektów
budowlanego
mostowych, każdy o dowolnej
na budowę lub przebudowę łącznie 3
konstrukcji w ciągu dróg
obiektów
klasy min. GP o rozpiętości
mostowych, każdy o dowolnej
teoretycznej najdłuższego
konstrukcji w ciągu dróg
przęsła co najmniej 100 m lub
klasy min. GP o rozpiętości
długości obiektu co
teoretycznej najdłuższego
najmniej 500 m na stanowisku/
przęsła co najmniej 100 m lub
stanowiskach:
długości obiektu co
Głównego Projektanta Mostowego najmniej 500 m na stanowisku/
lub
stanowiskach:
Projektanta Mostowego
Głównego Projektanta Mostowego
Zamawiający nie dopuszcza
lub
przedstawienia
Projektanta Mostowego
jednej osoby do pełnienia więcej niż Zamawiający nie dopuszcza
jednej funkcji
przedstawienia
wymienionych powyżej.
jednej osoby do pełnienia więcej niż
• dla Zadania C:
jednej funkcji
1) osoba proponowana do pełnienia wymienionych powyżej.
funkcji Dyrektora
• dla Zadania C:
Kontraktu – Przedstawiciela
1) osoba proponowana do pełnienia
Wykonawcy
funkcji Dyrektora
wymagana liczba osób: 1
Kontraktu – Przedstawiciela
Doświadczenie zawodowe:
Wykonawcy
1. Minimum 48 miesięcy
wymagana liczba osób: 1
doświadczenia przy realizacji
Doświadczenie zawodowe:
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
1. Minimum 48 miesięcy
budowę lub
doświadczenia przy realizacji
przebudowę dróg lub ulic klasy min. 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
S o wartości robót
budowę lub
co najmniej 300 mln PLN brutto
przebudowę dróg lub ulic klasy min.
każde na stanowisku/
S o wartości robót
stanowiskach:
co najmniej 300 mln PLN brutto
Dyrektora Kontraktu lub
każde na stanowisku/
Przedstawiciela Wykonawcy
stanowiskach:
lub
Dyrektora Kontraktu lub
Kierownika Budowy
Przedstawiciela Wykonawcy
lub
lub
Zastępcy Dyrektora Kontraktu
Kierownika Budowy
2. Minimum 5 lat doświadczenia
lub
zawodowego
Zastępcy Dyrektora Kontraktu
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na stanowiskach związanych z
lub
wykonywaniem
Inżyniera Kontraktu
samodzielnych funkcji technicznych 2. Minimum 5 lat doświadczenia
w budownictwie lub
zawodowego
stanowisku/stanowiskach
na stanowiskach związanych z
kierowniczych przy realizacji
wykonywaniem
zadań obejmujących budowę lub
samodzielnych funkcji technicznych
przebudowę dróg lub
w budownictwie lub
ulic klasy min. GP, w tym co najmniej stanowisku/stanowiskach
na 1 zadaniu od
kierowniczych przy realizacji
początku realizacji robót do ich
zadań obejmujących budowę lub
zakończenia.
przebudowę dróg lub
Doświadczenie zdobyte w okresie
ulic klasy min. GP, w tym co najmniej
wskazanym w pkt
na 1 zadaniu od
2 może obejmować doświadczenie początku realizacji robót do ich
zdobyte w okresie
zakończenia.
wskazanym w pkt 1.
Doświadczenie zdobyte w okresie
Jako zakończenie zadania należy
wskazanym w pkt
rozumieć
2 może obejmować doświadczenie
wystawienie co najmniej Świadectwa zdobyte w okresie
Przejęcia (dla
wskazanym w pkt 1.
kontraktów realizowanych zgodnie z Jako zakończenie zadania należy
warunkami
rozumieć
FIDIC) lub podpisanie Protokołu
wystawienie co najmniej Świadectwa
odbioru robót lub
Przejęcia (dla
równoważnego dokumentu (w
kontraktów realizowanych zgodnie z
przypadku zamówień, w
warunkami
których nie wystawia się Świadectwa FIDIC) lub podpisanie Protokołu
Przejęcia).
odbioru robót lub
2) osoba proponowana do pełnienia równoważnego dokumentu (w
funkcji Kierownik
przypadku zamówień, w
Budowy
których nie wystawia się Świadectwa
wymagana liczba osób: 1
Przejęcia).
Doświadczenie zawodowe:
2) osoba proponowana do pełnienia
Minimum 48 miesięcy doświadczenia funkcji Kierownik
przy realizacji
Budowy
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
wymagana liczba osób: 1
budowę lub
Doświadczenie zawodowe:
przebudowę dróg lub ulic klasy min. Minimum 48 miesięcy doświadczenia
S o wartości robót
przy realizacji
co najmniej 300 mln PLN brutto
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
każde na stanowisku/
budowę lub
stanowiskach:
przebudowę dróg lub ulic klasy min.
Kierownika Budowy
S o wartości robót
lub
co najmniej 300 mln PLN brutto
Kierownika Robót Mostowych dla
każde na stanowisku/
łącznie 4 obiektów
stanowiskach:
mostowych, każdy o dowolnej
Kierownika Budowy
konstrukcji i obciążeniu
lub
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dla klasy A oraz rozpiętości
Kierownika Robót Mostowych dla
teoretycznej najdłuższego
łącznie 4 obiektów
przęsła co najmniej 50 m lub
mostowych, każdy o dowolnej
długości obiektu co
konstrukcji i obciążeniu
najmniej 300 m.
dla klasy A oraz rozpiętości
3) osoba proponowana do pełnienia teoretycznej najdłuższego
funkcji Kierownika
przęsła co najmniej 50 m lub
Robót Drogowych
długości obiektu co
wymagana liczba osób: 2
najmniej 300 m.
Doświadczenie zawodowe:
3) osoba proponowana do pełnienia
Minimum 36 miesięcy doświadczenia funkcji Kierownika
przy realizacji
Robót Drogowych
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
wymagana liczba osób: 2
budowę lub
Doświadczenie zawodowe:
przebudowę dróg lub ulic klasy min. Minimum 36 miesięcy doświadczenia
S lub nadzór nad
przy realizacji
budową lub przebudową dróg lub ulic 1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
klasy min. S o
budowę lub
wartości robót co najmniej 300 mln przebudowę dróg lub ulic klasy min.
PLN brutto każde na
S lub nadzór nad
stanowisku/stanowiskach:
budową lub przebudową dróg lub ulic
Kierownika Budowy
klasy min. S o
lub
wartości robót co najmniej 300 mln
Kierownika Robót Drogowych dla
PLN brutto każde na
odcinka o długości
stanowisku/stanowiskach:
min. 4 km lub
Kierownika Budowy
Inspektora Nadzoru Robót
lub
Drogowych
Kierownika Robót Drogowych dla
4) osoba proponowana do pełnienia odcinka o długości
funkcji Kierownika
min. 4 km lub
Robót Mostowych
Inspektora Nadzoru Robót
wymagana liczba osób: 4
Drogowych
Doświadczenie zawodowe:
4) osoba proponowana do pełnienia
Minimum 36 miesięcy doświadczenia funkcji Kierownika
przy realizacji
Robót Mostowych
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
wymagana liczba osób: 4
budowę lub
Doświadczenie zawodowe:
przebudowę lub nadzór nad budową Minimum 36 miesięcy doświadczenia
lub przebudową
przy realizacji
łącznie 4 obiektów mostowych,
1 lub 2 lub 3 zadań obejmujących
każdy o dowolnej
budowę lub
konstrukcji i obciążeniu dla klasy A przebudowę lub nadzór nad budową
oraz rozpiętości
lub przebudową
teoretycznej najdłuższego przęsła co łącznie 4 obiektów mostowych,
najmniej 50 m
każdy o dowolnej
lub długości obiektu co najmniej 300 konstrukcji i obciążeniu dla klasy A
m na stanowisku/
oraz rozpiętości
stanowiskach:
teoretycznej najdłuższego przęsła co
Kierownika Budowy
najmniej 50 m
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lub
lub długości obiektu co najmniej 300
Kierownika Robót Mostowych
m na stanowisku/
lub
stanowiskach:
Inspektora Nadzoru Robót
Kierownika Budowy
Mostowych
lub
5) osoba proponowana do pełnienia Kierownika Robót Mostowych
funkcji Kierownika
lub
Robót Konstrukcyjnych
Inspektora Nadzoru Robót
wymagana liczba osób: 1
Mostowych
Doświadczenie zawodowe:
5) osoba proponowana do pełnienia
Doświadczenie przy wykonaniu 1 lub funkcji Kierownika
2 lub 3 zadań
Robót Konstrukcyjnych
polegających na budowie ścian
wymagana liczba osób: 1
szczelinowych o łącznej
Doświadczenie zawodowe:
powierzchni min. 10 000 m2 lub o
Doświadczenie przy wykonaniu 1 lub
łącznej kubaturze
2 lub 3 zadań
min. 7 500 m3 na stanowisku/
polegających na budowie ścian
stanowiskach
szczelinowych o łącznej
Kierownika Budowy
powierzchni min. 10 000 m2 lub o
lub
łącznej kubaturze
Kierownika Robót
min. 7 500 m3 na stanowisku/
6) osoba proponowana do pełnienia stanowiskach
funkcji Kierownika
Kierownika Budowy
Robót Telekomunikacyjnych
lub
wymagana liczba osób: 1
Kierownika Robót
Doświadczenie zawodowe:
6) osoba proponowana do pełnienia
Minimum 24 miesiące doświadczenia funkcji Kierownika
przy realizacji
Robót Telekomunikacyjnych
1 lub 2 zadań obejmujących budowę wymagana liczba osób: 1
lub przebudowę
Doświadczenie zawodowe:
dróg lub ulic klasy min. GP lub
Minimum 24 miesiące doświadczenia
nadzór nad budową
przy realizacji
lub przebudową dróg lub ulic klasy 1 lub 2 zadań obejmujących budowę
min. GP o wartości
lub przebudowę
robót co najmniej 225 mln PLN brutto dróg lub ulic klasy min. GP lub
każde, którego
nadzór nad budową
zakres (każdego) obejmował budowę lub przebudową dróg lub ulic klasy
lub przebudowę
min. GP o wartości
infrastruktury branży
robót co najmniej 225 mln PLN brutto
telekomunikacyjnej na stanowisku/ każde, którego
stanowiskach:
zakres (każdego) obejmował budowę
Kierownika Budowy
lub przebudowę
lub
infrastruktury branży
Kierownika Robót
telekomunikacyjnej na stanowisku/
Telekomunikacyjnych
stanowiskach:
lub
Kierownika Budowy
Inspektora Nadzoru Robót
lub
Telekomunikacyjnych
Kierownika Robót
Telekomunikacyjnych
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7) osoba proponowana do pełnienia lub
funkcji Kierownika
Inspektora Nadzoru Robót
Robót Gazowych
Telekomunikacyjnych
wymagana liczba osób: 1
7) osoba proponowana do pełnienia
Doświadczenie zawodowe: Minimum funkcji Kierownika
24 miesiące doświadczenia przy
Robót Gazowych
realizacji
wymagana liczba osób: 1
1 lub 2 zadań obejmujących budowę Doświadczenie zawodowe: Minimum
lub przebudowę
24 miesiące doświadczenia przy
dróg lub ulic klasy min. GP lub
realizacji
nadzór nad budową
1 lub 2 zadań obejmujących budowę
lub przebudową dróg lub ulic klasy lub przebudowę
min. GP o wartości
dróg lub ulic klasy min. GP lub
robót co najmniej 225 mln PLN brutto nadzór nad budową
każde, których
lub przebudową dróg lub ulic klasy
zakres (każdego) obejmował budowę min. GP o wartości
lub przebudowę
robót co najmniej 225 mln PLN brutto
infrastruktury branży gazowej na
każde, których
stanowisku/
zakres (każdego) obejmował budowę
stanowiskach:
lub przebudowę
Kierownika Budowy
infrastruktury branży gazowej na
lub
stanowisku/
Kierownika Robót Gazowych
stanowiskach:
lub
Kierownika Budowy
Inspektora Nadzoru Robót
lub
Gazowych
Kierownika Robót Gazowych
8) osoba proponowana do pełnienia lub
funkcji Kierownika
Inspektora Nadzoru Robót
Robót Elektrycznych
Gazowych
wymagana liczba osób: 1
8) osoba proponowana do pełnienia
Doświadczenie zawodowe:
funkcji Kierownika
Minimum 24 miesiące doświadczenia Robót Elektrycznych
przy realizacji
wymagana liczba osób: 1
1 lub 2 zadań obejmujących budowę Doświadczenie zawodowe:
lub przebudowę
Minimum 24 miesiące doświadczenia
dróg lub ulic klasy min. GP lub
przy realizacji
nadzór nad budową
1 lub 2 zadań obejmujących budowę
lub przebudową dróg lub ulic klasy lub przebudowę
min. GP o wartości
dróg lub ulic klasy min. GP lub
robót co najmniej 225 mln PLN brutto nadzór nad budową
każde, których
lub przebudową dróg lub ulic klasy
zakres (każdego) obejmował budowę min. GP o wartości
lub przebudowę
robót co najmniej 225 mln PLN brutto
infrastruktury branży elektrycznej na każde, których
stanowisku/
zakres (każdego) obejmował budowę
stanowiskach:
lub przebudowę
Kierownika Budowy
infrastruktury branży elektrycznej na
lub
stanowisku/
Kierownika Robót Elektrycznych
stanowiskach:
lub
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Inspektora Nadzoru Robót
Kierownika Budowy
Elektrycznych
lub
9) osoba proponowana do pełnienia Kierownika Robót Elektrycznych
funkcji Kierownika
lub
Robót Wod-Kan
Inspektora Nadzoru Robót
wymagana liczba osób: 1
Elektrycznych
Doświadczenie zawodowe:
9) osoba proponowana do pełnienia
Minimum 24 miesiące doświadczenia funkcji Kierownika
przy realizacji
Robót Wod-Kan
1 lub 2 zadań obejmujących budowę wymagana liczba osób: 1
lub przebudowę
Doświadczenie zawodowe:
dróg lub ulic klasy min. GP lub
Minimum 24 miesiące doświadczenia
nadzór nad budową
przy realizacji
lub przebudową dróg lub ulic klasy 1 lub 2 zadań obejmujących budowę
min. GP o wartości
lub przebudowę
robót co najmniej 225 mln PLN brutto dróg lub ulic klasy min. GP lub
każde, których
nadzór nad budową
zakres (każdego) obejmował budowę lub przebudową dróg lub ulic klasy
lub przebudowę
min. GP o wartości
infrastruktury branży wod-kan na
robót co najmniej 225 mln PLN brutto
stanowisku/
każde, których
stanowiskach:
zakres (każdego) obejmował budowę
Kierownika Budowy
lub przebudowę
lub
infrastruktury branży wod-kan na
Kierownika Robót Wod-Kan
stanowisku/
lub
stanowiskach:
Inspektora Nadzoru Robót Wod-Kan Kierownika Budowy
10) osoba proponowana do pełnienia lub
funkcji Głównego
Kierownika Robót Wod-Kan
Projektanta Drogowego
lub
wymagana liczba osób: 1
Inspektora Nadzoru Robót Wod-Kan
Doświadczenie zawodowe:
10) osoba proponowana do pełnienia
Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 funkcji Głównego
lub 3 zadań
Projektanta Drogowego
obejmujących opracowanie
wymagana liczba osób: 1
dokumentacji projektowej
Doświadczenie zawodowe:
składającej się co najmniej z projektu Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2
budowlanego na
lub 3 zadań
budowę lub przebudowę dróg lub ulic obejmujących opracowanie
klasy min. S o
dokumentacji projektowej
łącznej długości tych dróg lub ulic
składającej się co najmniej z projektu
min. 10 km, w tym co
budowlanego na
najmniej 2 węzły drogowe na
budowę lub przebudowę dróg lub ulic
stanowisku/stanowiskach:
klasy min. S o
Głównego Projektanta Drogowego łącznej długości tych dróg lub ulic
lub
min. 10 km, w tym co
Projektanta Drogowego
najmniej 2 węzły drogowe na
11) osoba proponowana do pełnienia stanowisku/stanowiskach:
funkcji Głównego
Głównego Projektanta Drogowego
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Projektanta Mostowego
lub
wymagana liczba osób: 1
Projektanta Drogowego
Doświadczenie zawodowe:
11) osoba proponowana do pełnienia
Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 funkcji Głównego
lub 3 zadań
Projektanta Mostowego
obejmujących opracowanie
wymagana liczba osób: 1
dokumentacji projektowej
Doświadczenie zawodowe:
składającej się co najmniej z projektu Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2
budowlanego
lub 3 zadań
na budowę lub przebudowę łącznie 8 obejmujących opracowanie
obiektów
dokumentacji projektowej
mostowych, każdy o dowolnej
składającej się co najmniej z projektu
konstrukcji w ciągu dróg
budowlanego
klasy min. GP o rozpiętości
na budowę lub przebudowę łącznie 8
teoretycznej najdłuższego
obiektów
przęsła co najmniej 50 m lub
mostowych, każdy o dowolnej
długości obiektu co
konstrukcji w ciągu dróg
najmniej 300 m na stanowisku/
klasy min. GP o rozpiętości
stanowiskach:
teoretycznej najdłuższego
Głównego Projektanta Mostowego przęsła co najmniej 50 m lub
lub
długości obiektu co
Projektanta Mostowego
najmniej 300 m na stanowisku/
12) osoba proponowana do pełnienia stanowiskach:
funkcji Głównego
Głównego Projektanta Mostowego
Projektanta Konstrukcyjnego
lub
Wymagana liczba osób: 1
Projektanta Mostowego
Doświadczenie zawodowe:
12) osoba proponowana do pełnienia
Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2 funkcji Głównego
lub 3 zadań
Projektanta Konstrukcyjnego
obejmujących opracowanie
Wymagana liczba osób: 1
dokumentacji projektowej
Doświadczenie zawodowe:
składającej się co najmniej z projektu Doświadczenie przy realizacji 1 lub 2
budowlanego
lub 3 zadań
na budowę ścian szczelinowych o
obejmujących opracowanie
łącznej powierzchni
dokumentacji projektowej
minimum 10 000 m2 lub o łącznej
składającej się co najmniej z projektu
kubaturze minimum 7
budowlanego
500 m3 na stanowisku/stanowiskach: na budowę ścian szczelinowych o
Głównego Projektanta
łącznej powierzchni
Konstrukcyjnego
minimum 10 000 m2 lub o łącznej
lub
kubaturze minimum 7
Projektanta Konstrukcyjnego
500 m3 na stanowisku/stanowiskach:
Zamawiający nie dopuszcza
Głównego Projektanta
przedstawienia
Konstrukcyjnego
jednej osoby do pełnienia więcej niż lub
jednej funkcji
Projektanta Konstrukcyjnego
wymienionych powyżej.
Zamawiający nie dopuszcza
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna przedstawienia
drogę lub ulicę w
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rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca jednej osoby do pełnienia więcej niż
1985 r. o drogach
jednej funkcji
publicznych (Dz. U. z 2013 r ,
wymienionych powyżej.
poz.260 ze zm.). Za
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna
obiekt mostowy Zamawiający uzna drogę lub ulicę w
obiekt mostowy
rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca
w rozumieniu Rozporządzenia
1985 r. o drogach
Ministra Transportu i
publicznych (Dz. U. z 2013 r ,
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja poz.260 ze zm.). Za
2000 r. w sprawie
obiekt mostowy Zamawiający uzna
warunków technicznych, jakim
obiekt mostowy
powinny odpowiadać
w rozumieniu Rozporządzenia
drogowe obiekty inżynierskie i ich
Ministra Transportu i
usytuowanie (Dz. U.
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.).
2000 r. w sprawie
Wartości podane w dokumentach
warunków technicznych, jakim
potwierdzających
powinny odpowiadać
spełnienie warunku w walutach
drogowe obiekty inżynierskie i ich
innych niż wskazane przez
usytuowanie (Dz. U.
Zamawiającego należy przeliczyć wg z 2000 nr 63, poz. 735 ze zm.).
średniego
Wartości podane w dokumentach
kursu NBP na dzień zawarcia
potwierdzających
Umowy/-ów na realizację
spełnienie warunku w walutach
zadania/zadań wykazanego/
innych niż wskazane przez
wykazanych w ramach
Zamawiającego należy przeliczyć wg
warunku "Potencjał kadrowy"
średniego
2. Wykonawca może polegać na
kursu NBP na dzień zawarcia
wiedzy i
Umowy/-ów na realizację
doświadczeniu, potencjale
zadania/zadań wykazanego/
technicznym oraz osobach
wykazanych w ramach
zdolnych do wykonania zamówienia warunku "Potencjał kadrowy"
innych podmiotów
2. Wykonawca może polegać na
niezależnie od charakteru prawnego wiedzy i
łączących
doświadczeniu, potencjale
go z nimi stosunków. Wykonawca w technicznym oraz osobach
takiej sytuacji
zdolnych do wykonania zamówienia
zobowiązany jest udowodnić, iż
innych podmiotów
będzie dysponował
niezależnie od charakteru prawnego
zasobami niezbędnymi do realizacji łączących
zamówienia.
go z nimi stosunków. Wykonawca w
3. W przypadku Wykonawców
takiej sytuacji
wspólnie ubiegających
zobowiązany jest udowodnić, iż
się o udzielenie zamówienia,
będzie dysponował
spełnianie warunków
zasobami niezbędnymi do realizacji
wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy zamówienia.
Pzp i których
3. W przypadku Wykonawców
opis sposobu dokonania oceny
wspólnie ubiegających
spełniania został
się o udzielenie zamówienia,
zamieszczony w:
spełnianie warunków
wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy
Pzp i których
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.1.2) Ograniczenie liczby
wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert lub do
udziału

a) w pkt. 1.1) ppkt 1), 1.2) a) i b)
powyżej Wykonawcy
wykazują łącznie,
b) w pkt 1.1) ppkt 2) w stosunku do
żadnego z
Wykonawców nie mogą zachodzić
okoliczności
świadczące o braku rzetelności,
kwalifikacji,
efektywności i doświadczenia.

opis sposobu dokonania oceny
spełniania został
zamieszczony w:
a) w pkt. 1.1) ppkt 1), 1.2) a) i b)
powyżej Wykonawcy
wykazują łącznie,
b) w pkt 1.1) ppkt 2) w stosunku do
żadnego z
Wykonawców nie mogą zachodzić
okoliczności
świadczące o braku rzetelności,
kwalifikacji,
efektywności i doświadczenia.

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
oparciu o informacje zawarte
w części A wykazu „Wiedza i
w części A wykazu „Wiedza i
doświadczenie”. Z treści załączonych doświadczenie”. Z treści załączonych
dokumentów
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
spełniać wymagane warunki
będzie mniejsza lub równa 20, w
będzie mniejsza lub równa 20, w
odniesieniu do każdego zadania, do odniesieniu do każdego zadania, do
złożenia
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,
przypadku,
gdy liczba Wykonawców, którzy
gdy liczba Wykonawców, którzy
spełniają warunki udziału w
spełniają warunki udziału w
postępowaniu będzie większa niż
postępowaniu będzie większa niż
określona w
określona w
Ogłoszeniu, w odniesieniu do
Ogłoszeniu, w odniesieniu do
każdego zadania, dokonując oceny każdego zadania, dokonując oceny
spełniania warunków udziału w
spełniania warunków udziału w
postępowaniu
postępowaniu
podlegających punktacji,
podlegających punktacji,
Zamawiający nie będzie stosował
Zamawiający nie będzie stosował
art. 26 ust. 3 ustawy Prawo
art. 26 ust. 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
zamówień 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
wskazane
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i potwierdzone dowodami
i potwierdzone dowodami
określającymi czy roboty te zostały określającymi czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wykonane w sposób należyty oraz
wskazującymi,
wskazującymi,
czy zostały wykonane zgodnie
czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej
z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone. W
i prawidłowo ukończone. W
następstwie czynności
następstwie czynności
złożenia wyjaśnień Wykonawca
złożenia wyjaśnień Wykonawca
nie może uzupełniać wykazu o
nie może uzupełniać wykazu o
dodatkowe zadania nieujęte w
dodatkowe zadania nieujęte w
pierwotnym
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
postępowaniu.
postępowaniu.
W przypadku gdy wymagane
W przypadku gdy wymagane
warunki po zastosowaniu formuły
warunki po zastosowaniu formuły
"spełnia/nie spełnia" spełni więcej niż "spełnia/nie spełnia" spełni więcej niż
20
20
Wykonawców w odniesieniu do
Wykonawców w odniesieniu do
każdego zadania , Wykonawca
każdego zadania , Wykonawca
otrzyma 1 punkt za każde
otrzyma 1 punkt za każde
zrealizowane zadanie
zrealizowane zadanie
spełniające warunki określone w
obejmujące – dla Zadania A:
sekcji III.2.3) Minimalny poziom
projektowanie i budowę lub
ewentualnie wymaganych
projektowanie i przebudowę,
standardów" w
lub budowę, lub przebudowę dróg
pkt 1.1) ppkt.1 a), tj. obejmujące
lub ulic klasy min. S o wartości robót
– dla Zadania A: projektowanie
co najmniej 700 mln PLN brutto, dla
i budowę lub projektowanie i
Zadania B - projektowanie i budowę
przebudowę,
lub projektowanie i przebudowę, lub
lub budowę, lub przebudowę dróg
budowę, lub przebudowę dróg lub
lub ulic klasy min. S o wartości robót ulic klasy min. S o wartości robót co
co najmniej 700 mln PLN brutto, dla najmniej 550 mln PLN brutto, dla
Zadania B - projektowanie i budowę Zadania C - projektowanie i budowę
lub projektowanie i przebudowę, lub lub projektowanie i przebudowę, lub
budowę, lub przebudowę dróg lub
budowę, lub przebudowę dróg lub
ulic klasy min. S o wartości robót co ulic klasy min. S o wartości robót co
najmniej 550 mln PLN brutto, dla
najmniej 300 mln PLN brutto.
Zadania C - projektowanie i budowę Zamawiający informuje, iż w
lub projektowanie i przebudowę, lub przypadku gdy Wykonawca powoła
budowę, lub przebudowę dróg lub
się na wiedzę i
ulic klasy min. S o wartości robót co doświadczenie podmiotów, o których
najmniej 300 mln PLN brutto.
mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w
Zamawiający informuje, iż w
celu wykazania spełniania warunków
przypadku gdy Wykonawca powoła udziału w postępowaniu ponad
się na wiedzę i
„Minimalny poziom ewentualnie
doświadczenie podmiotów, o których wymaganych standardów”mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w Zamawiający nie
celu wykazania spełniania warunków będzie uwzględniał potencjału tych
udziału w postępowaniu ponad
podmiotów w punktacji w ramach
„Minimalny poziom ewentualnie
oceny spełniania warunków udziału
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wymaganych standardów”w postępowaniu (nie będzie
Zamawiający nie
przyznawał dodatkowych punktów).
będzie uwzględniał potencjału tych Zamawiający zaprosi do złożenia
podmiotów w punktacji w ramach
ofert
oceny spełniania warunków udziału pierwszych dwudziestu
w postępowaniu (nie będzie
Wykonawców, w odniesieniu do
przyznawał dodatkowych punktów). każdego zadania, którzy uzyskają
Zamawiający zaprosi do złożenia
największą
ofert
liczbę punktów. Jeżeli w przypadku
pierwszych dwudziestu
zastosowania oceny jak wyżej, kilku
Wykonawców, w odniesieniu do
Wykonawców zajmie ostatnie,
każdego zadania, którzy uzyskają
równorzędne miejsce, a liczba
największą
Wykonawców spełniających
liczbę punktów. Jeżeli w przypadku warunki udziału przewyższy 20, w
zastosowania oceny jak wyżej, kilku odniesieniu do każdego zadania,
Wykonawców zajmie ostatnie,
Zamawiający spośród Wykonawców
równorzędne miejsce, a liczba
zajmujących równorzędne ostatnie
Wykonawców spełniających
miejsce,
warunki udziału przewyższy 20, w
wybierze Wykonawców w kolejności
odniesieniu do każdego zadania,
łącznej wartości zadań obejmujących
Zamawiający spośród Wykonawców – dla Zadania A:
zajmujących równorzędne ostatnie projektowanie i budowę lub
miejsce,
projektowanie i przebudowę, lub
wybierze Wykonawców w kolejności budowę, lub przebudowę dróg lub
łącznej wartości zadań spełniających ulic klasy min.
warunki określone w sekcji III.2.3)
S o wartości robót co najmniej
"Minimalny poziom ewentualnie
700 mln PLN brutto, dla Zadania
wymaganych standardów" w pkt
B - projektowanie i budowę lub
1.1) ppkt 1 a) tj. obejmujące – dla
projektowanie i
Zadania A:
przebudowę, lub budowę, lub
projektowanie i budowę lub
przebudowę dróg lub ulic klasy min.
projektowanie i przebudowę, lub
S o wartości robót co najmniej 550
budowę, lub przebudowę dróg lub
mln PLN
ulic klasy min.
brutto, dla Zadania C - projektowanie
S o wartości robót co najmniej
i budowę lub projektowanie i
700 mln PLN brutto, dla Zadania
przebudowę, lub budowę, lub
B - projektowanie i budowę lub
przebudowę
projektowanie i
dróg lub ulic klasy min. S o wartości
przebudowę, lub budowę, lub
robót co najmniej 300 mln PLN
przebudowę dróg lub ulic klasy min. brutto, począwszy od największej
S o wartości robót co najmniej 550 łącznej
mln PLN
wartości. Zamawiający odstąpi
brutto, dla Zadania C - projektowanie od sporządzania ocen spełniania
i budowę lub projektowanie i
warunków, tj. przyznawania punktacji
przebudowę, lub budowę, lub
za
przebudowę
spełnienie warunków w przypadku
dróg lub ulic klasy min. S o wartości gdy liczba Wykonawców, którzy
robót co najmniej 300 mln PLN
spełniają warunki będzie mniejsza
brutto, począwszy od największej
lub równa 20 w odniesieniu do
łącznej
każdego zadania.
wartości. Zamawiający odstąpi
od sporządzania ocen spełniania
warunków, tj. przyznawania punktacji
za
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spełnienie warunków w przypadku
gdy liczba Wykonawców, którzy
spełniają warunki będzie mniejsza
lub równa 20 w odniesieniu do
każdego zadania.
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Część nr : 1 Nazwa: Zadanie „A” – Część nr : 1 Nazwa: Zadanie „A” –
Informacje o częściach zamówienia Projekt i budowa drogi ekspresowej Projekt i budowa drogi ekspresowej
S2 – Południowa Obwodnica
S2 – Południowa Obwodnica
Warszawy na odcinku od węzła
Warszawy na odcinku od węzła
Puławska (bez węzła) do węzła
Puławska (bez węzła) do węzła
Przyczółkowa (bez węzła) o długości Przyczółkowa (bez węzła) o długości
ok. 4,6km.
ok. 4,6km.
1) Krótki opis:
1) Krótki opis:
Zadanie „A” – Projekt i budowa
Zadanie „A” – Projekt i budowa
drogi ekspresowej S2 – Południowa drogi ekspresowej S2 – Południowa
Obwodnica Warszawy na odcinku
Obwodnica Warszawy na odcinku
od węzła Puławska (bez węzła) do od węzła Puławska (bez węzła) do
węzła Przyczółkowa (bez węzła) o węzła Przyczółkowa (bez węzła) o
długości ok. 4,6km. Projekt i budowa długości ok. 4,6km. Projekt i budowa
drogi ekspresowej S2 – Południowa drogi ekspresowej S2 – Południowa
Obwodnica Warszawy na w/w
Obwodnica Warszawy na w/w
odcinku obejmuje w szczególności: odcinku obejmuje w szczególności:
1. Zaprojektowanie drogi
1. Zaprojektowanie drogi
ekspresowej S-2 na odcinku A
ekspresowej S-2 na odcinku A
o długości około 4,6 km wraz
o długości około 4,6 km wraz
z obiektami inżynierskimi i
z obiektami inżynierskimi i
towarzyszącą infrastrukturą
towarzyszącą infrastrukturą
tj. opracowanie kompletnej
tj. opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej.
dokumentacji projektowej.
2. Uzyskanie w imieniu i na
2. Uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiającego wszelkich
rzecz Zamawiającego wszelkich
uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń,
uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń,
decyzji
decyzji
niezbędnych do zaprojektowania i
niezbędnych do zaprojektowania i
zrealizowania inwestycji.
zrealizowania inwestycji.
3. Wybudowanie drogi ekspresowej 3. Wybudowanie drogi ekspresowej
S-2 na odcinku A o długości około S-2 na odcinku A o długości około
4,6 km wraz
4,6 km wraz
z obiektami inżynierskimi i
z obiektami inżynierskimi i
towarzyszącą infrastrukturą
towarzyszącą infrastrukturą
4. Opracowanie dokumentacji
4. Opracowanie dokumentacji
powykonawczej
powykonawczej
5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu 5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie
na użytkowanie
Dla inwestycji objętej przedmiotem Dla inwestycji objętej przedmiotem
zamówienia należy zaprojektować zamówienia należy zaprojektować
i wykonać w szczególności
i wykonać w szczególności
następujące roboty budowlane:
następujące roboty budowlane:
1. Budowę drogi ekspresowej S2 o 1. Budowę drogi ekspresowej S2 o
długości ok. 4,6km o następujących długości ok. 4,6km o następujących
parametrach:
parametrach:
a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h
(prędkość miarodajna 100 km/h)
(prędkość miarodajna 100 km/h)
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b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy
ruchu + pas awaryjny (dla drogi
ruchu + pas awaryjny (dla drogi
głównej
głównej
i tunelu), 2 x 4 pasy ruchu + pas
i tunelu), 2 x 4 pasy ruchu + pas
awaryjny na obiektach inżynierskich awaryjny na obiektach inżynierskich
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
d. Szerokość pasa dzielącego (bez d. Szerokość pasa dzielącego (bez
opasek): od 4,0 m do 11,0 m
opasek): od 4,0 m do 11,0 m
e. Szerokość pasa awaryjnego:
e. Szerokość pasa awaryjnego:
2,50 m (w tunelu 3,75 m – do
2,50 m (w tunelu 3,75 m – do
wykorzystania jako 4 pas ruchu)
wykorzystania jako 4 pas ruchu)
f. Skrajnia pionowa: 5,00 m dla trasy f. Skrajnia pionowa: 4,70 m dla trasy
głównej
głównej
2. Budowę 2 węzłów drogowych:
2. Budowę 2 węzłów drogowych:
Ursynów Zachód i Ursynów Wschód Ursynów Zachód i Ursynów Wschód
3. Budowę i przebudowę istniejących 3. Budowę i przebudowę istniejących
dróg w zakresie kolizji z drogą
dróg w zakresie kolizji z drogą
ekspresową
ekspresową
4. Budowę dróg obsługujących
4. Budowę dróg obsługujących
tereny przyległe do projektowanego tereny przyległe do projektowanego
pasa drogowego
pasa drogowego
5. Budowę dróg dojazdowych
5. Budowę dróg dojazdowych
obsługujących ruch lokalny oraz
obsługujących ruch lokalny oraz
budowę dróg dojazdowych do
budowę dróg dojazdowych do
urządzeń
urządzeń
6. Budowę przejazdów awaryjnych 6. Budowę przejazdów awaryjnych
oraz wjazdów awaryjnych
oraz wjazdów awaryjnych
7. Budowę tunelu drogowego
7. Budowę tunelu drogowego
dwunawowego wraz z
dwunawowego wraz z
wyposażeniem, włączając w to
wyposażeniem, włączając w to
odcinek tunelu pod linią
odcinek tunelu pod linią
metra
metra
8. Budowę obiektów inżynierskich
8. Budowę obiektów inżynierskich
9. Budowę chodników dla pieszych i 9. Budowę chodników dla pieszych i
ścieżek rowerowych
ścieżek rowerowych
10. Budowę sygnalizacji świetlnych 10. Budowę sygnalizacji świetlnych
11. Budowę i przebudowę
11. Budowę i przebudowę
oświetlenia drogowego.
oświetlenia drogowego.
12. Budowę zasilania dla
12. Budowę zasilania dla
oświetlenia, przepompowni, systemu oświetlenia, przepompowni, systemu
osłony meteorologicznej
osłony meteorologicznej
13. Budowę kanału
13. Budowę kanału
technologicznego
technologicznego
14. Budowę kanalizacji
14. Budowę kanalizacji
teletechnicznej dla systemu
teletechnicznej dla systemu
zarządzania ruchem
zarządzania ruchem
15. Budowę systemu zarządzania
15. Budowę systemu zarządzania
tunelem
tunelem
16. Budowę urządzeń do
16. Budowę urządzeń do
zarządzania ruchem
zarządzania ruchem
17. Budowę systemu odwodnienia 17. Budowę systemu odwodnienia
terenu, w tym urządzeń
terenu, w tym urządzeń

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

50 / 58

odwadniających korpus drogowy:
odwadniających korpus drogowy:
rowy drogowe, kanalizację
rowy drogowe, kanalizację
deszczową grawitacyjną i
deszczową grawitacyjną i
ciśnieniową, pompownie
ciśnieniową, pompownie
wód opadowych, urządzenia
wód opadowych, urządzenia
podczyszczające, zbiorniki
podczyszczające, zbiorniki
retencyjne, drenaż drogowy
retencyjne, drenaż drogowy
podłużny i inne
podłużny i inne
18. Budowę urządzeń ochrony
18. Budowę urządzeń ochrony
środowiska m.in.: zabezpieczenia
środowiska m.in.: zabezpieczenia
akustyczne, system odprowadzenia akustyczne, system odprowadzenia
wód opadowych, urządzenia
wód opadowych, urządzenia
podczyszczające wody opadowe
podczyszczające wody opadowe
z jezdni drogi ekspresowej,
z jezdni drogi ekspresowej,
wygrodzenie drogi głównej
wygrodzenie drogi głównej
19. Przebudowę kolidujących
19. Przebudowę kolidujących
urządzeń i sieci istniejącej
urządzeń i sieci istniejącej
infrastruktury technicznej
infrastruktury technicznej
20. Oznakowanie drogi ekspresowej 20. Oznakowanie drogi ekspresowej
i dróg związanych oraz wyposażenie i dróg związanych oraz wyposażenie
w urządzenia BRD
w urządzenia BRD
21. Budowę systemu osłony
21. Budowę systemu osłony
meteorologicznej
meteorologicznej
22. Przywrócenie dróg oraz
22. Przywrócenie dróg oraz
nieruchomości użytkowanych przez nieruchomości użytkowanych przez
Wykonawcę w czasie budowy
Wykonawcę w czasie budowy
do stanu nie gorszego niż przed
do stanu nie gorszego niż przed
rozpoczęciem budowy
rozpoczęciem budowy
23. Wykonanie wszelkich robót
23. Wykonanie wszelkich robót
wynikających z konieczności
wynikających z konieczności
podłączenia projektowanego odcinka podłączenia projektowanego odcinka
do
do
istniejącego układu komunikacyjnego istniejącego układu komunikacyjnego
wraz z jego ewentualną przebudową wraz z jego ewentualną przebudową
i zmianą organizacji ruchu
i zmianą organizacji ruchu
wynikającą z przyjętych rozwiązań wynikającą z przyjętych rozwiązań
24. Organizację ruchu na czas
24. Organizację ruchu na czas
wykonywania robót, w tym:
wykonywania robót, w tym:
zapewnienie dojazdu do wszystkich zapewnienie dojazdu do wszystkich
działek
działek
sąsiadujących z projektowanym
sąsiadujących z projektowanym
pasem drogowym przez cały czas
pasem drogowym przez cały czas
trwania budowy.
trwania budowy.
25. Rozbiórkę obiektów budowlanych 25. Rozbiórkę obiektów budowlanych
i innych elementów kolidujących z
i innych elementów kolidujących z
planowaną inwestycją.
planowaną inwestycją.
26. Wycinkę zieleni
26. Wycinkę zieleni
27. Zagospodarowanie terenu
27. Zagospodarowanie terenu
zielenią
zielenią
28. Wykonanie pełnej rekultywacji
28. Wykonanie pełnej rekultywacji
terenów zajętych pod zaplecza
terenów zajętych pod zaplecza
techniczne, socjalne, place budowy, techniczne, socjalne, place budowy,
drogi na czas budowy i wszelkie
drogi na czas budowy i wszelkie
inne tereny przekształcone przez
inne tereny przekształcone przez
Wykonawcę w czasie prowadzenia Wykonawcę w czasie prowadzenia
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robót, jak również w okresie
robót, jak również w okresie
usuwania wad.
usuwania wad.
29. Wykonanie wszelkich innych
29. Wykonanie wszelkich innych
robót i opracowań, jakie okażą się robót i opracowań, jakie okażą się
niezbędne dla wykonania przedmiotu niezbędne dla wykonania przedmiotu
zamówienia
zamówienia
Część nr : 2 Nazwa Zadanie „B” –
Część nr : 2 Nazwa Zadanie „B” –
Projekt i budowa drogi ekspresowej Projekt i budowa drogi ekspresowej
S2 – Południowa Obwodnica
S2 – Południowa Obwodnica
Warszawy na odcinku od węzła
Warszawy na odcinku od węzła
Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła
Wał Miedzeszyński (z węzłem) o
Wał Miedzeszyński (z węzłem) o
długości
długości
ok. 6,5km.
ok. 6,5km.
1) Krótki opis:
1) Krótki opis:
Zadanie „B” – Projekt i budowa
Zadanie „B” – Projekt i budowa
drogi ekspresowej S2 – Południowa drogi ekspresowej S2 – Południowa
Obwodnica Warszawy na odcinku od Obwodnica Warszawy na odcinku od
węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Przyczółkowa (z węzłem) do
węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem)
o długości ok. 6,5km. Projekt i
o długości ok. 6,5km. Projekt i
budowa drogi
budowa drogi
ekspresowej S2 – Południowa
ekspresowej S2 – Południowa
Obwodnica Warszawy na w/w
Obwodnica Warszawy na w/w
odcinku obejmuje w szczególności: odcinku obejmuje w szczególności:
1. Zaprojektowanie drogi
1. Zaprojektowanie drogi
ekspresowej S-2 na odcinku B
ekspresowej S-2 na odcinku B
o długości około 6,5 km wraz
o długości około 6,5 km wraz
z obiektami inżynierskimi i
z obiektami inżynierskimi i
towarzyszącą infrastrukturą
towarzyszącą infrastrukturą
tj. opracowanie kompletnej
tj. opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej.
dokumentacji projektowej.
2. Uzyskanie w imieniu i na
2. Uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiającego wszelkich
rzecz Zamawiającego wszelkich
uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń,
uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń,
decyzji niezbędnych do
decyzji niezbędnych do
zaprojektowania i zrealizowania
zaprojektowania i zrealizowania
inwestycji.
inwestycji.
3. Wybudowanie drogi ekspresowej 3. Wybudowanie drogi ekspresowej
S-2 na odcinku B o długości około S-2 na odcinku B o długości około
6,5 km wraz
6,5 km wraz
z obiektami inżynierskimi i
z obiektami inżynierskimi i
towarzyszącą infrastrukturą
towarzyszącą infrastrukturą
4. Opracowanie dokumentacji
4. Opracowanie dokumentacji
powykonawczej
powykonawczej
5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu 5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie
na użytkowanie
Dla inwestycji objętej przedmiotem Dla inwestycji objętej przedmiotem
zamówienia należy zaprojektować i zamówienia należy zaprojektować i
wykonać
wykonać
w szczególności następujące roboty w szczególności następujące roboty
budowlane:
budowlane:
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1. Budowę drogi ekspresowej S2 o 1. Budowę drogi ekspresowej S2 o
długości ok. 6,5km o następujących długości ok. 6,5km o następujących
parametrach:
parametrach:
a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h
(prędkość miarodajna 100 km/h)
(prędkość miarodajna 100 km/h)
b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy
ruchu + pas awaryjny, 2 x 4 pasy
ruchu + pas awaryjny, 2 x 4 pasy
ruchu + pas awaryjny na obiektach ruchu + pas awaryjny na obiektach
inżynierskich, most przez Wisłę 2
inżynierskich, most przez Wisłę 2
x 4 pasy ruchu, estakada w ciągu
x 4 pasy ruchu, estakada w ciągu
przeprawy przez Wisłę 2 x 4 pasy
przeprawy przez Wisłę 2 x 4 pasy
ruchu i 2
ruchu i 2
x 5 pasów ruchu, wiadukt nad
x 5 pasów ruchu, wiadukt nad
ul.Czerniakowską bis 2 x 5 pasów
ul.Czerniakowską bis 2 x 5 pasów
ruchu.
ruchu.
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
d. Szerokość pasa dzielącego (bez d. Szerokość pasa dzielącego (bez
opasek): od 4,0 m do 11,0 m
opasek): od 4,0 m do 11,0 m
e. Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 e. Szerokość pasa awaryjnego: 2,50
m
m
f. Skrajnia pionowa: 5,00 m dla trasy f. Skrajnia pionowa: 4,70 m dla trasy
głównej
głównej
2. Budowę 2 węzłów drogowych:
2. Budowę 2 węzłów drogowych:
„Przyczółkowa” i „Wał
„Przyczółkowa” i „Wał
Miedzeszyński”
Miedzeszyński”
3. Budowę i przebudowę istniejących 3. Budowę i przebudowę istniejących
dróg w zakresie kolizji z drogą
dróg w zakresie kolizji z drogą
ekspresową
ekspresową
4. Budowę dróg obsługujących
4. Budowę dróg obsługujących
tereny przyległe do projektowanego tereny przyległe do projektowanego
pasa drogowego
pasa drogowego
5. Budowę dróg dojazdowych
5. Budowę dróg dojazdowych
obsługujących ruch lokalny oraz
obsługujących ruch lokalny oraz
budowę dróg dojazdowych do
budowę dróg dojazdowych do
urządzeń
urządzeń
6. Budowę przejazdów awaryjnych 6. Budowę przejazdów awaryjnych
oraz wjazdów awaryjnych
oraz wjazdów awaryjnych
7. Budowę mostu przez rzekę
7. Budowę mostu przez rzekę
Wisłę wraz z estakadą będącą
Wisłę wraz z estakadą będącą
przedłużeniem mostu
przedłużeniem mostu
8. Budowę obiektów inżynierskich
8. Budowę obiektów inżynierskich
9. Budowę chodników dla pieszych i 9. Budowę chodników dla pieszych i
ścieżek rowerowych
ścieżek rowerowych
10. Budowę sygnalizacji świetlnych 10. Budowę sygnalizacji świetlnych
11. Budowę i przebudowę
11. Budowę i przebudowę
oświetlenia drogowego.
oświetlenia drogowego.
12. Budowę zasilania dla
12. Budowę zasilania dla
oświetlenia, przepompowni, systemu oświetlenia, przepompowni, systemu
osłony meteorologicznej
osłony meteorologicznej
13. Budowę kanału
13. Budowę kanału
technologicznego
technologicznego
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14. Budowę kanalizacji
14. Budowę kanalizacji
teletechnicznej dla systemu
teletechnicznej dla systemu
zarządzania ruchem
zarządzania ruchem
15. Budowę urządzeń do
15. Budowę urządzeń do
zarządzania ruchem
zarządzania ruchem
16. Budowę systemu odwodnienia 16. Budowę systemu odwodnienia
terenu, w tym urządzeń
terenu, w tym urządzeń
odwadniających korpus drogowy:
odwadniających korpus drogowy:
rowy drogowe, kanalizację
rowy drogowe, kanalizację
deszczową grawitacyjną i
deszczową grawitacyjną i
ciśnieniową, pompownie
ciśnieniową, pompownie
wód opadowych, urządzenia
wód opadowych, urządzenia
podczyszczające, zbiorniki
podczyszczające, zbiorniki
retencyjne, drenaż drogowy
retencyjne, drenaż drogowy
podłużny i inne
podłużny i inne
17. Budowę urządzeń ochrony
17. Budowę urządzeń ochrony
środowiska m.in.: zabezpieczenia
środowiska m.in.: zabezpieczenia
akustyczne, przejścia dla zwierząt, akustyczne, przejścia dla zwierząt,
przepusty ekologiczne wraz
przepusty ekologiczne wraz
z ogrodzeniem ochronno–
z ogrodzeniem ochronno–
naprowadzającym, system
naprowadzającym, system
odprowadzenia wód opadowych,
odprowadzenia wód opadowych,
urządzenia podczyszczające wody urządzenia podczyszczające wody
opadowe z jezdni drogi ekspresowej, opadowe z jezdni drogi ekspresowej,
wygrodzenie drogi głównej
wygrodzenie drogi głównej
18. Przebudowę kolidujących
18. Przebudowę kolidujących
urządzeń i sieci istniejącej
urządzeń i sieci istniejącej
infrastruktury technicznej
infrastruktury technicznej
19. Oznakowanie drogi ekspresowej 19. Oznakowanie drogi ekspresowej
i dróg związanych oraz wyposażenie i dróg związanych oraz wyposażenie
w urządzenia BRD
w urządzenia BRD
20. Budowę systemu osłony
20. Budowę systemu osłony
meteorologicznej
meteorologicznej
21. Przywrócenie dróg oraz
21. Przywrócenie dróg oraz
nieruchomości użytkowanych przez nieruchomości użytkowanych przez
Wykonawcę w czasie budowy
Wykonawcę w czasie budowy
do stanu nie gorszego niż przed
do stanu nie gorszego niż przed
rozpoczęciem budowy
rozpoczęciem budowy
22. Wykonanie wszelkich robót
22. Wykonanie wszelkich robót
wynikających z konieczności
wynikających z konieczności
podłączenia projektowanego odcinka podłączenia projektowanego odcinka
do
do
istniejącego układu komunikacyjnego istniejącego układu komunikacyjnego
wraz z jego ewentualną przebudową wraz z jego ewentualną przebudową
i zmianą organizacji ruchu
i zmianą organizacji ruchu
wynikającą z przyjętych rozwiązań wynikającą z przyjętych rozwiązań
23. Organizację ruchu na czas
23. Organizację ruchu na czas
wykonywania robót, w tym:
wykonywania robót, w tym:
zapewnienie dojazdu do wszystkich zapewnienie dojazdu do wszystkich
działek
działek
sąsiadujących z projektowanym
sąsiadujących z projektowanym
pasem drogowym przez cały czas
pasem drogowym przez cały czas
trwania budowy.
trwania budowy.

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

54 / 58

24. Rozbiórkę obiektów budowlanych 24. Rozbiórkę obiektów budowlanych
i innych elementów kolidujących z
i innych elementów kolidujących z
planowaną inwestycją.
planowaną inwestycją.
25. Wycinkę zieleni
25. Wycinkę zieleni
26. Zagospodarowanie terenu
26. Zagospodarowanie terenu
zielenią
zielenią
27. Wykonanie pełnej rekultywacji
27. Wykonanie pełnej rekultywacji
terenów zajętych pod zaplecza
terenów zajętych pod zaplecza
techniczne, socjalne, place budowy, techniczne, socjalne, place budowy,
drogi na czas budowy i wszelkie
drogi na czas budowy i wszelkie
inne tereny przekształcone przez
inne tereny przekształcone przez
Wykonawcę w czasie prowadzenia Wykonawcę w czasie prowadzenia
robót, jak również w okresie
robót, jak również w okresie
usuwania wad.
usuwania wad.
28. Wykonanie wszelkich innych
28. Wykonanie wszelkich innych
robót i opracowań, jakie okażą się robót i opracowań, jakie okażą się
niezbędne dla wykonania przedmiotu niezbędne dla wykonania przedmiotu
zamówienia
zamówienia
Część nr : 3 Nazwa : Zadanie „C” – Część nr : 3 Nazwa : Zadanie „C” –
Projekt i budowa drogi ekspresowej Projekt i budowa drogi ekspresowej
S2 – Południowa Obwodnica
S2 – Południowa Obwodnica
Warszawy na odcinku od węzła Wał Warszawy na odcinku od węzła Wał
Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Miedzeszyński (bez węzła) do węzła
Lubelska (bez węzła) o długości ok. Lubelska (bez węzła) o długości ok.
7,5km.
7,5km.
1) Krótki opis:
1) Krótki opis:
Zadanie „C” – Projekt i budowa
Zadanie „C” – Projekt i budowa
drogi ekspresowej S2 – Południowa drogi ekspresowej S2 – Południowa
Obwodnica Warszawy na odcinku
Obwodnica Warszawy na odcinku
od węzła Wał Miedzeszyński
od węzła Wał Miedzeszyński
(bez węzła) do węzła Lubelska
(bez węzła) do węzła Lubelska
(bez węzła) o długości ok. 7,5km.
(bez węzła) o długości ok. 7,5km.
Projekt i budowa drogi ekspresowej Projekt i budowa drogi ekspresowej
S2 – Południowa Obwodnica
S2 – Południowa Obwodnica
Warszawy na w/w odcinku obejmuje Warszawy na w/w odcinku obejmuje
w szczególności:
w szczególności:
1. Zaprojektowanie drogi
1. Zaprojektowanie drogi
ekspresowej S-2 na odcinku C
ekspresowej S-2 na odcinku C
o długości około 7,5 km wraz
o długości około 7,5 km wraz
z obiektami inżynierskimi i
z obiektami inżynierskimi i
towarzyszącą infrastrukturą
towarzyszącą infrastrukturą
tj. opracowanie kompletnej
tj. opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej
dokumentacji projektowej
2. Uzyskanie w imieniu i na
2. Uzyskanie w imieniu i na
rzecz Zamawiającego wszelkich
rzecz Zamawiającego wszelkich
uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń,
uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń,
decyzji
decyzji
niezbędnych do zaprojektowania i
niezbędnych do zaprojektowania i
zrealizowania inwestycji.
zrealizowania inwestycji.
3. Wybudowanie drogi ekspresowej 3. Wybudowanie drogi ekspresowej
S-2 na odcinku C o długości około S-2 na odcinku C o długości około
7,5 km wraz
7,5 km wraz
z obiektami inżynierskimi i
z obiektami inżynierskimi i
towarzyszącą infrastrukturą
towarzyszącą infrastrukturą
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4. Opracowanie dokumentacji
4. Opracowanie dokumentacji
powykonawczej
powykonawczej
5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu 5. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie
na użytkowanie
Dla inwestycji objętej przedmiotem Dla inwestycji objętej przedmiotem
zamówienia należy zaprojektować zamówienia należy zaprojektować
i wykonać w szczególności
i wykonać w szczególności
następujące roboty budowlane:
następujące roboty budowlane:
1. Budowę drogi ekspresowej S2 o 1. Budowę drogi ekspresowej S2 o
długości ok. 7,5km o następujących długości ok. 7,5km o następujących
parametrach:
parametrach:
a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h a. Prędkość projektowa Vp=80 km/h
(prędkość miarodajna 100 km/h)
(prędkość miarodajna 100 km/h)
b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy b. Liczba pasów ruchu: 2 x 3 pasy
ruchu + pas awaryjny
ruchu + pas awaryjny
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
c. Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
d. Szerokość pasa dzielącego (bez d. Szerokość pasa dzielącego (bez
opasek): 4,0 m
opasek): 4,0 m
e. Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 e. Szerokość pasa awaryjnego: 2,50
m
m
f. Skrajnia pionowa: 5,00 m dla trasy f. Skrajnia pionowa: 4,70 m dla trasy
głównej
głównej
2. Budowę węzła drogowego:
2. Budowę węzła drogowego:
„Patriotów”
„Patriotów”
3. Budowę i przebudowę istniejących 3. Budowę i przebudowę istniejących
dróg w zakresie kolizji z drogą
dróg w zakresie kolizji z drogą
ekspresową
ekspresową
4. Budowę dróg obsługujących
4. Budowę dróg obsługujących
tereny przyległe do projektowanego tereny przyległe do projektowanego
pasa drogowego
pasa drogowego
5. Budowę dróg dojazdowych
5. Budowę dróg dojazdowych
obsługujących ruch lokalny oraz
obsługujących ruch lokalny oraz
budowę dróg dojazdowych do
budowę dróg dojazdowych do
urządzeń
urządzeń
6. Budowę przejazdów awaryjnych 6. Budowę przejazdów awaryjnych
oraz wjazdów awaryjnych
oraz wjazdów awaryjnych
7. Budowę obiektów inżynierskich w 7. Budowę obiektów inżynierskich w
tym estakad przez Mazowiecki Park tym estakad przez Mazowiecki Park
Krajobrazowy
Krajobrazowy
8. Budowę chodników dla pieszych i 8. Budowę chodników dla pieszych i
ścieżek rowerowych
ścieżek rowerowych
9. Budowę sygnalizacji świetlnych
9. Budowę sygnalizacji świetlnych
10. Budowę i przebudowę
10. Budowę i przebudowę
oświetlenia drogowego.
oświetlenia drogowego.
11. Budowę zasilania dla oświetlenia, 11. Budowę zasilania dla oświetlenia,
przepompowni, systemu osłony
przepompowni, systemu osłony
meteorologicznej
meteorologicznej
12. Budowę kanału
12. Budowę kanału
technologicznego
technologicznego
13. Budowę kanalizacji
13. Budowę kanalizacji
teletechnicznej dla systemu
teletechnicznej dla systemu
zarządzania ruchem
zarządzania ruchem
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14. Budowa urządzeń do zarządzana 14. Budowa urządzeń do zarządzana
ruchem
ruchem
15. Budowę systemu odwodnienia 15. Budowę systemu odwodnienia
terenu, w tym urządzeń
terenu, w tym urządzeń
odwadniających korpus drogowy:
odwadniających korpus drogowy:
rowy drogowe, kanalizację
rowy drogowe, kanalizację
deszczową grawitacyjną i
deszczową grawitacyjną i
ciśnieniową, pompownie
ciśnieniową, pompownie
wód opadowych, urządzenia
wód opadowych, urządzenia
podczyszczające, zbiorniki
podczyszczające, zbiorniki
retencyjne, drenaż drogowy
retencyjne, drenaż drogowy
podłużny i inne
podłużny i inne
16. Budowę urządzeń ochrony
16. Budowę urządzeń ochrony
środowiska m.in.: zabezpieczenia
środowiska m.in.: zabezpieczenia
akustyczne, przejścia dla zwierząt, akustyczne, przejścia dla zwierząt,
przepusty ekologiczne wraz
przepusty ekologiczne wraz
z ogrodzeniem ochronno–
z ogrodzeniem ochronno–
naprowadzającym, system
naprowadzającym, system
odprowadzenia wód opadowych,
odprowadzenia wód opadowych,
urządzenia podczyszczające wody urządzenia podczyszczające wody
opadowe z jezdni drogi ekspresowej, opadowe z jezdni drogi ekspresowej,
wygrodzenie drogi głównej
wygrodzenie drogi głównej
17. Przebudowę kolidujących
17. Przebudowę kolidujących
urządzeń i sieci istniejącej
urządzeń i sieci istniejącej
infrastruktury technicznej
infrastruktury technicznej
18. Oznakowanie drogi ekspresowej 18. Oznakowanie drogi ekspresowej
i dróg związanych oraz wyposażenie i dróg związanych oraz wyposażenie
w urządzenia BRD
w urządzenia BRD
19. Budowę systemu osłony
19. Budowę systemu osłony
meteorologicznej
meteorologicznej
20. Przywrócenie dróg oraz
20. Przywrócenie dróg oraz
nieruchomości użytkowanych przez nieruchomości użytkowanych przez
Wykonawcę w czasie budowy
Wykonawcę w czasie budowy
do stanu nie gorszego niż przed
do stanu nie gorszego niż przed
rozpoczęciem budowy
rozpoczęciem budowy
21. Wykonanie wszelkich robót
21. Wykonanie wszelkich robót
wynikających z konieczności
wynikających z konieczności
podłączenia projektowanego odcinka podłączenia projektowanego odcinka
do
do
istniejącego układu komunikacyjnego istniejącego układu komunikacyjnego
wraz z jego ewentualną przebudową wraz z jego ewentualną przebudową
i zmianą organizacji ruchu
i zmianą organizacji ruchu
wynikającą z przyjętych rozwiązań wynikającą z przyjętych rozwiązań
22. Organizację ruchu na czas
22. Organizację ruchu na czas
wykonywania robót, w tym:
wykonywania robót, w tym:
zapewnienie dojazdu do wszystkich zapewnienie dojazdu do wszystkich
działek
działek
sąsiadujących z projektowanym
sąsiadujących z projektowanym
pasem drogowym przez cały czas
pasem drogowym przez cały czas
trwania budowy.
trwania budowy.
23. Rozbiórkę obiektów budowlanych 23. Rozbiórkę obiektów budowlanych
i innych elementów kolidujących z
i innych elementów kolidujących z
planowaną inwestycją.
planowaną inwestycją.
24. Wycinkę zieleni
24. Wycinkę zieleni
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25. Zagospodarowanie terenu
25. Zagospodarowanie terenu
zielenią
zielenią
26. Wykonanie pełnej rekultywacji
26. Wykonanie pełnej rekultywacji
terenów zajętych pod zaplecza
terenów zajętych pod zaplecza
techniczne, socjalne, place budowy, techniczne, socjalne, place budowy,
drogi na czas budowy i wszelkie
drogi na czas budowy i wszelkie
inne tereny przekształcone przez
inne tereny przekształcone przez
Wykonawcę w czasie prowadzenia Wykonawcę w czasie prowadzenia
robót, jak również w okresie
robót, jak również w okresie
usuwania wad.
usuwania wad.
27. Wykonanie wszelkich innych
27. Wykonanie wszelkich innych
robót i opracowań, jakie okażą się robót i opracowań, jakie okażą się
niezbędne dla wykonania przedmiotu niezbędne dla wykonania przedmiotu
zamówienia
zamówienia

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
28/02/2014 Godzina: 12:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Powinno być:
03/03/2014 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:
17/01/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-008104
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