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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151828-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Roboty drogowe
2017/S 079-151828
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Województwo Kujawsko–Pomorskie pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz
85-010
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kominiak
Tel.: +48 523705718
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Faks: +48 523705716
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła
autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146.
Numer referencyjny: ZDW.N4.363.02.2016

II.1.2)

Główny kod CPV
45233140

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
W zakres niniejszego zadania wchodzą następujące elementy robót obejmujące:
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— korektę planu sytuacyjnego; niwelety drogi;
— poszerzenie jezdni do 7,0 m;
— przebudowę poboczy gruntowych;
— naprawę nawierzchni drogi;
— przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę nowych zjazdów;
— przebudowę i budowę chodników, w tym dojść do przystanków autobusowych;
— budowę ciągu pieszo-rowerowego; zatok autobusowych z peronami;
— wycinkę zieleni w koronie drogi oraz w miejscach kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami;
— przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego;
— budowie stacji meteorologicznej;
— budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogowego; przepustów; sieci infrastruktury technicznej
kolidujących z planowanym układem drogowym;
— regulację pionową urządzeń istniejącego uzbrojenia technicznego;
— zagospodarowanie terenu zielenią,
— wykonanie urządzeń ochrony środowiska;
— wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
— rozbiórkę dobudówki w m. Cepno.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 31 573 864.17 EUR

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45232452

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga wojewódzka nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła
autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146.

II.2.4)

Opis zamówienia:
W zakres niniejszego zadania wchodzą następujące elementy robót obejmujące:
— korektę planu sytuacyjnego; niwelety drogi;
— poszerzenie jezdni do 7,0 m;
— przebudowę poboczy gruntowych;
— naprawę nawierzchni drogi;
— przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę nowych zjazdów;
— przebudowę i budowę chodników, w tym dojść do przystanków autobusowych;
— budowę ciągu pieszo-rowerowego; zatok autobusowych z peronami;
— wycinkę zieleni w koronie drogi oraz w miejscach kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami;
— przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego;
— budowie stacji meteorologicznej;
— budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogowego; przepustów; sieci infrastruktury technicznej
kolidujących z planowanym układem drogowym;

22/04/2017
S79
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/6

Dz.U./S S79
22/04/2017
151828-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

3/6

— regulację pionową urządzeń istniejącego uzbrojenia technicznego;
— zagospodarowanie terenu zielenią,
— wykonanie urządzeń ochrony środowiska;
— wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
— rozbiórkę dobudówki w m. Cepno.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPKP.05.00-04.0004/17.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt współfinansowany w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020, oś
priorytetowa V – Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, działanie 5.1 – Infrastruktura
Drogowa.

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.1.6)

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 178-319070

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZDW.N4.363.02.2016
Część nr: 1
Nazwa:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła
autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
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19/04/2017
V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Trakcja PRKiI S.A.
ul. Złota 59
Warszawa
00-120
Polska
Tel.: +48 224833000
E-mail: oferty@grupatrakcja.com
Faks: +48 224833001
Kod NUTS: PL127
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 102
Białystok
15-680
Polska
Kod NUTS: PL343
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
AB Kauno Tiltai
Ateities 46
Kowno
52502
Litwa
Kod NUTS: LT002
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 83 796 445.61 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

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

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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:
1.23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
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
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.
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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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2017
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