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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408594-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Roboty drogowe
2020/S 169-408594
Ogłoszenie o modyfikacjach
Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Kujawsko-Pomorskie, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 80
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 85-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kominiak
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Tel.: +48 523705718
Faks: +48 523705716
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649) do km 34+200 oraz od
km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin
Numer referencyjny: ZDW.N4.363.01.2016

II.1.2)

Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45232452 Roboty odwadniające
45221110 Roboty budowlane w zakresie mostów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Droga wojewódzka nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 do km 34+200 oraz od km
34+590,30 do km 35+290
II.2.4)

Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
W zakres niniejszego zadania wchodzą następujące elementy robót obejmujące:
a) budowę nowej konstrukcji nawierzchni drogi;
b) przebudowę mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin;
c) lokalną korektę geometrii trasy w planie i profilu;
d) poszerzenie korpusu drogowego;
e) budowę zatok autobusowych w miejscach przystanków;
f) budowę skanalizowanych skrzyżowań z drogami powiatowymi;
g) budowę chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów do posesji oraz na pola;
h) budowę/przebudowę oświetlenia drogowego;
i) budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogowego (przebudowa rowów drogowych, budowa nowego
oraz przebudowa istniejącego zbiornika retencyjnego, budowa kanalizacji deszczowej);
j) budowę i przebudowę przepustów pod drogą wojewódzką, drogami gminnymi oraz zjazdami;
k) przebudowę sieci infrastruktury technicznej kolidujących z planowanym układem drogowym (wodociąg,
gazociąg, sieci napowietrzne oraz kablowe teletechniczne i elektroenergetyczne);
l) regulację włazów studni i skrzynek istniejącego uzbrojenia technicznego;
m) zagospodarowanie terenu zielenią, rekultywacja przyległego terenu;
n) urządzenia ochrony środowiska, organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
o) rozbiórkę budynku w msc. Juncewo i Sarbinowo.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót dodatkowych, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną
3.9.2018 i załącznikiem Kosztorys ofertowy nr 5n, a mianowicie:
a) przeprowadzenie badań osady kultury łużyckiej;
b) przeprowadzenie badań w zakresie dawnego cmentarza ewangelickiego.
3. W § 1 ust. 2 umowy podstawowej nr ZDW.N4.363.01.2016 z 26.1.2017, dodaje się pkt 2.2 o treści:
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót dodatkowych, zamiennych, zaniechania robót zgodnie z
załącznikami: kosztorys ofertowy do protokołu konieczności nr 01 z 22.6.2017, kosztorys ofertowy do protokołu
konieczności nr 03 z 12.6.2017, kosztorys ofertowy do protokołu konieczności nr 06 z 9.7.2018 kosztorys
ofertowy do protokołu konieczności nr 07 z 24.1.2018, kosztorys ofertowy do protokołu konieczności nr 08 z
3.9.2018.

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 26/01/2017
Koniec: 30/06/2020

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPKP.05.01.00-04-0001 17

Sekcja IV: Procedura
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 022-036839

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 2017-012893
V.2)

Udzielenie zamówienia/koncesji
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V.2.1)

Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
26/01/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Eurovia Polska S.A.
Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie
Miejscowość: Kobierzyce
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-040
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 48 783 783.25 PLN

3/8

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
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Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie można wnieść 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 zdanie
drugie ustawy Pzp 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.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 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.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 6 i 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy
Pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2020

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji
VII.1)
Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)

Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
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VII.1.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45232452 Roboty odwadniające
45221110 Roboty budowlane w zakresie mostów

VII.1.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga wojewódzka nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 do km 34+200 oraz od km34+590,30
do km 35+290

VII.1.4)

Opis zamówienia:
W zakres niniejszego zadania wchodzą następujące elementy robót obejmujące:
a) budowę nowej konstrukcji nawierzchni drogi;
b) przebudowę mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin;
c) lokalną korektę geometrii trasy w planie i profilu;
d) poszerzenie korpusu drogowego;
e) budowę zatok autobusowych w miejscach przystanków;
f) budowę skanalizowanych skrzyżowań z drogami powiatowymi;
g) budowę chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów do posesji oraz na pola;
h) budowę/przebudowę oświetlenia drogowego;
i) budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogowego (przebudowa rowów drogowych, budowa nowego
oraz przebudowa istniejącego zbiornika retencyjnego, budowa kanalizacji deszczowej);
j) budowę i przebudowę przepustów pod drogą wojewódzką, drogami gminnymi oraz zjazdami;
k) przebudowę sieci infrastruktury technicznej kolidujących z planowanym układem drogowym (wodociąg,
gazociąg, sieci napowietrzne oraz kablowe teletechniczne i elektroenergetyczne);
l) regulację włazów studni i skrzynek istniejącego uzbrojenia technicznego;
m) zagospodarowanie terenu zielenią, rekultywacja przyległego terenu;
n) urządzenia ochrony środowiska, organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
o) rozbiórkę budynku w msc. Juncewo i Sarbinowo.
2.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót dodatkowych, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną
3.9.2018 i załącznikiem Kosztorys ofertowy nr 5n, a mianowicie:
a) przeprowadzenie badań osady kultury łużyckiej;
b) przeprowadzenie badań w zakresie dawnego cmentarza ewangelickiego.
3. W § 1 ust. 2 umowy podstawowej nr ZDW.N4.363.01.2016 z 26.1.2017, dodaje się pkt 2.2 o treści:
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót dodatkowych, zamiennych, zaniechania robót zgodnie z
załącznikami: kosztorys ofertowy do protokołu konieczności nr 01 z 22.6.2017, kosztorys ofertowy do protokołu
konieczności nr 03 z 12.6.2017, kosztorys ofertowy do protokołu konieczności nr 06 z 9.7.2018 kosztorys
ofertowy do protokołu konieczności nr 07 z 24.1.2018, kosztorys ofertowy do protokołu konieczności nr 08 z
3.9.2018.

VII.1.5)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 26/01/2017
Koniec: 30/06/2020

VII.1.6)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 48 783 783.25 PLN

VII.1.7)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
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Oficjalna nazwa: Eurovia Polska S.A.
Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie
Miejscowość: Kobierzyce
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 55-040
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)

Informacja o modyfikacjach

VII.2.1)

Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
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Modyfikacja związana jest ze zmianą wynagrodzenia, w związku z:
Aneks nr 45:
— robót zaniechanych (PK 49.1), która to zmiana jest nieistotna:
Po zmianie: netto 48 783 783,25 PLN – 25 734,60 PLN = 48 758 048,65 PLN,
— robót zamiennych (PK 26, 27 i 28), która to zmiana jest nieistotna:
Po zmianie:netto 48 758 048,65 PLN + 7 505,11 PLN – 3 800,00 PLN + 16 926,67 PLN = 48 778 680,43 PLN,
— robót dodatkowych (PK 34, 40, 41, 47, 63 i 64) którą to zmianę dokonano na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp:
Po zmianie: netto 48 778 680,43 PLN + 99 939,63 PLN + 14 647,50 PLN + 11 160,00 PLN + 32 131,50 PLN +
45 477,00 PLN + 43 513,08 PLN = 49 025 549,14 PLN,
— robót budowlanych (PK 21, 26, 30, 31, 32,35, 38, 39, 43, 44, 45, 53, 57, 58 i 59) którą to zmianę dokonano
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (46 887 658,01 PLN brutto * 15 % = 7 033 148,70 PLN brutto >
825 102,52 PLN brutto):
Po zmianie: netto 49 025 549,14 PLN + 311 020,88 PLN + 4 002,81 PLN + 10 815,32 PLN + 67 253,01 PLN +
98 730,08 PLN + 12 433,63 PLN + 11 780,00 PLN + 16 710,42 PLN + 45 691,20 PLN + 18 812,28 PLN + 39
960,80 PLN + 6 946,98 PLN + 3 423,34 PLN + 8 460,59 PLN + 14 773,72 PLN = 49 696 364,20 PLN.
Aneks nr 46:
— robót zaniechanych (PK 46), która to zmiana jest nieistotna:
Po zmianie: netto 49 696 364,20 PLN – 1 384 307,14 PLN = 48 312 057,06 PLN,
— robót budowlanych (kosztorys ofertowy do protokołu konieczności nr 33, 37.1, 42, 49, 50, 54, 55, 56, 60 i 66)
którą to zmianę dokonano na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (46 887 658,01 PLN brutto * 15 % = 7
033 148,70 PLN brutto > 1 129 200,98 PLN brutto):
Po zmianie: netto 48 312 057,06 PLN + 56 221,38 PLN + 56 799,29 PLN + 1 960,10 PLN + 155 254,09 PLN +
132 173,09 PLN + 34 543,53 PLN + 13 446,48 PLN + 65 000,00 PLN + 371 489,52 PLN + 31 162,10 PLN = 49
230 106,64 PLN.
Treść § 5 ust. 1 umowy podstawowej nr ZDW.N4.363.01.2016 z 26.1.2017, otrzymuje brzmienie:
1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na kwotę:
netto 49 230 106,64 PLN plus podatek 23 % VAT 11 322 924,53 PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto 60 553
031,17 PLN.
Aneks nr 47: Modyfikacja związana jest ze zmianą terminu wykonania zamówienia ze względu na roboty
dodatkowe (PK 63 i 64) oraz ze względu na roboty budowlane (PK 37.1, 57, 56, 58 i 59).
Treść § 4 Termin realizacji przedmiotu umowy pkt 1 umowy podstawowej nr ZDW.N4.363.01.2016 z 26.1.2017,
otrzymuje brzmienie:
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się:
a) przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy;
b) termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 31.10.2020 r.
Cd. VII.2.
Procedura związana z przekazaniem placu budowy nowemu Wykonawcy, organizacja zapleć zabudowy oraz
mobilizacja specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji robót dodatkowych znacznie opóźniłyby
rozpoczęcie tych robót, a w konsekwencji spowodowałyby nieuzasadnioną zwłokę w realizacji robót
podstawowych.
VII.2.2)

Przyczyny modyfikacji
Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego
wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/
UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)
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Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub
powielania związanych z nią kosztów:
Na obecnym etapie realizacji robót budowlanych nieuzasadnione jest przeprowadzanie nowego postępowania
przetargowego oraz zmiana Wykonawcy robót. Dotychczasowy Wykonawca na terenie realizowanego
zamówienia wykonał już szereg prac, zgromadził niezbędne materiały budowlane. W przypadku powierzenia
wykonania robót dodatkowych innemu podmiotowi, obecny Wykonawca zmuszony byłby do usunięcia
materiałów i sprzętu z terenu budowy, taka by umożliwić wybranemu Wykonawcy realizację robót dodatkowych.
Powyższe spowodowałoby powstanie nieuzasadnionych kosztów w ramach przedmiotowego zadania
inwestycyjnego. Ponadto na obecnym etapie realizacji robót budowlanych nieuzasadniona jest zmiana
Wykonawcy robót i udzielenie zamówienia na wykonanie robót dodatkowych Wykonawcy wybranemu w wyniku
odrębnego postępowania, zwłaszcza że Zamawiający 27.5.2020 i 28.4.20 zwrócił się do 5 innych Wykonawców
o złożenie oferty cenowej robót dodatkowych. Żaden z Wyk. nie podjął się wykonania robót dodatkowych
VII.2.3)

Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych
wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej
inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 48 783 783.25 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 49 230 106.64 PLN
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