
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.17.2019
nr kor.:

Zarząd Dróg Miejskich
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zachodnia część obwodnicy miasta Gliwice - odcinek od ul. Sowińskiego do ul

Daszyńskiego, w systemie zaprojektuj i wybuduj

2019/S 132-323052

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
ZDM.26.21.2018
ul. Płowiecka 31
Gliwice
44-121
Polska
Osoba do kontaktów: Pokój 113
Tel.: +48 323008634
E-mail: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu
Faks: +48 323008699
Kod NUTS: PL229

Adresy internetowe:
Główny adres: http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem: http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Zachodnia część obwodnicy miasta Gliwice - odcinek od ul. Sowińskiego do ul Daszyńskiego, w systemie
zaprojektuj i wybuduj.

Numer referencyjny: ZDM.26.17.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45230000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie "Zachodniej części obwodnicy miasta Gliwice
na odcinku od ul. Sowińskiego do ul Daszyńskiego".



— Zamówienie obejmuje zaprojektowanie z ewentualnym wykorzystaniem istniejących materiałów (istniejącej
dokumentacji projektowej), uaktualnienie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę,
w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (tzw. decyzji
środowiskowej) i decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD), wybudowanie obwodnicy od ul.
Sowińskiego do ul. Daszyńskiego w Gliwicach, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie
jej do użytkowania.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU)
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie z ewentualnym wykorzystaniem istniejących materiałów (istniejącej
dokumentacji projektowej), uaktualnienie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę,
w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (tzw. decyzji
środowiskowej) i decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD), wybudowanie obwodnicy od ul.
Sowińskiego do ul. Daszyńskiego w Gliwicach, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie
jej do użytkowania.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU)
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko
w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów zł).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3.1. a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, co najmniej 2 projekty
budowlane dotyczące budowy lub przebudowy dróg lub ulic klasy technicznej min. Z (zbiorcza) i długości co
najmniej 1 000 m każda, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto każdy.



b) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie,
przebudowie lub rozbudowie dróg lub ulic klasy technicznej min. Z (zbiorcza) i długości co najmniej 1 000 m
każda, o wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN brutto każde.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie doświadczenie:

— o którym mowa w ppkt a) w pełnym zakresie musi spełniać co najmniej 1 z podmiotów występujących
wspólnie;

— o którym mowa w ppkt b) w pełnym zakresie musi spełniać co najmniej 1 z podmiotów występujących
wspólnie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3.2 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do realizacji zadania
tj:

a) Projektantem specjalności drogowej, posiadającym uprawnienia projektowe w specjalności drogowej bez
ograniczeń, z minimum 2-letnim doświadczeniem na stanowisku projektanta, licząc od daty uzyskania
uprawnień.

b) Projektantem specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
posiadającym uprawnienia projektowe bez ograniczeń, z minimum 2-letnim doświadczeniem na stanowisku
projektanta, licząc od daty uzyskania uprawnień,

c) Projektantem specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń, z minimum 2-letnim doświadczeniem na stanowisku projektanta, licząc od daty uzyskania
uprawnień.

d) Projektantem specjalności instalacyjnej w zakresie sieci telekomunikacyjnych, posiadającym uprawnienia
bez ograniczeń, z minimum 2-letnim doświadczeniem na stanowisku projektanta, licząc od daty uzyskania
uprawnień.

e) Projektantem specjalności mostowej, posiadającym uprawnienia bez ograniczeń, z minimum 2-letnim
doświadczeniem na stanowisku projektanta, licząc od daty uzyskania uprawnień.

f) Kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej z minimum 3-letnim doświadczeniem na stanowisku
kierownika budowy, licząc od daty uzyskania uprawnień, oraz z doświadczeniem w zrealizowaniu (przez
zrealizowanie należy rozumieć pełnienie funkcji kierownika budowy od przekazania terenu budowy wykonawcy
robót do daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót) co najmniej jednego zadania obejmującego
budowę lub przebudowę drogi lub ulicy w klasie technicznej min. Z (zbiorcza), o wartości nie mniejszej niż 20
000 000 PLN brutto.

g) Kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
z minimum 2-letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót instalacyjnych, licząc od daty uzyskania
uprawnień.

h) Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych z minimum 2-letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót elektrycznych,
licząc od daty uzyskania uprawnień.

i) Kierownikiem robót telekomunikacyjnych posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
te lekomunikacy jnych z min imum 2- le tn im doświadczeniem na stanowisku k ierownika robót
telekomunikacyjnych, licząc od daty uzyskania uprawnień.



j) Kierownikiem robót mostowych posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności mostowej, z minimum 2-letnim doświadczeniem na stanowisku
kierownika robót mostowych, licząc od daty uzyskania uprawnień.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia -
dana osoba może pełnić maksymalnie jedną funkcję. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być
zgodne z ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 51 z późn. zm.) lub
odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących
przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana
osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.

W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zadania podlegają sumowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy i warunkami zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Miejsce otwarcia: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice, POLSKA - pok. 100 (sala
konferencyjna), otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze



Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W niniejszym postępowaniu
stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy
Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2019

Główny Specjalista

11-07-2019 r.  Paweł Pendziałek
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

11-07-2019 r.  Anna Gilner
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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