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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168517-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Roboty budowlane
2018/S 076-168517

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. reprezentowane przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z
o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
JOGRA 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059

mailto:przetargi@wi.wroc.pl
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Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
„GB” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
„Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
„Strzegomska NOWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Wrocławskie
Inwestycje sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
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Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
„Devco” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
Maciej Duchiński „Alhena” Zakład Mechaniczny reprezentowany przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
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http://www.wi.wroc.pl
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Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
„ARPOX” Artur Pałka, Małgorzata Pałka, spółka cywilna reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z
o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
„ABAS” Rafał Komar reprezentowany przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
„Ultranet” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:

http://www.wi.wroc.pl
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Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
„Techland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Wrocław
50-059
Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
Tel.:  +48 717710900
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Faks:  +48 717710904
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Spółka Gminy powołana do realizacji zadań z zakresu organizowania i zarządzania zadaniami
inwestycyjnymi Gminy

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

II.1.1) Nazwa:

http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
mailto:przetargi@wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html
mailto:przetargi@wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl


Dz.U./S S76
19/04/2018
168517-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 16

19/04/2018 S76
http://ted.europa.eu/TED

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

6 / 16

04320 - Budowa drogi łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu.
Numer referencyjny: ZP/21/PN/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w oparciu o przygotowaną dokumentacje
projektową na odcinku ul. Fabryczna – ul. Otyńska we Wrocławiu (część 1 zamówienia) oraz wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla inwestycji na odcinku ul. Otyńska-przejazd
kolejowy we Wrocławiu (część 2 zamówienia).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1 został przedstawiony w Części IIIa
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opisie przedmiotu zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 2 został przedstawiony w Części IIIb
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Realizacja robót budowlanych w oparciu o przygotowaną dokumentacje projektową na odcinku ul. Fabryczna –
ul. Otyńska we Wrocławiu
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45111200
45112710
45450000
45231100
45231110
45231300
45232410
45233200
45453000
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
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a) Wykonanie robót budowlanych, związanych z rozbudową ulic Fabrycznej i Otyńskiej, na podstawie
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego.
b) Wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z obsługą budowy, uzyskanie jego zatwierdzenia,
jak również wdrożenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,
c) Sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenie wyprzedzających badań
archeologiczno-antropologicznych za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we
Wrocławiu, uzyskanym przez wybranego wykonawcę robót.
d) Sprawowanie nadzoru saperskiego o ile zajdzie taka konieczność.
2. Zakres zamówienia.
W ramach zamówienia należy wykonać:
2.1. zgodnie z projektem Probuild Sp z o.o., pl. Andersa 7, 61-894 Poznań:
a) roboty drogowe,
b) kanalizacja deszczowa
c) budowę oświetlenia drogowego,
d) przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu,
e) budowę kanalizacji kablowej MTK,
f) wykonanie wycinki zieleni oraz zabezpieczenie zieleni przeznaczonej do pozostawienia,
g) wykonanie nasadzeń zieleni i trawników oraz pielęgnacja w okresie gwarancyjnym,
h) wdrożenie docelowej organizacji ruchu,
i) rekultywację terenu po zakończonych robotach wszystkich branż,
j) wykonanie innych robót określonych w załączonej dokumentacji projektowej, jak również wypełnienie
wszelkich wymogów i zobowiązań z niej wynikających,
k) sporządzenie operatu kolaudacyjnego,
l) uzyskanie decyzji Pozwolenia na użytkowanie, dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do jego
uzyskania, o ile będzie wymagane,
m) sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenie ratowniczych badań
archeologicznych,
n) sprawowanie nadzoru saperskiego o ile zajdzie taka konieczność.
2.2. Zgodnie z projektem autorstwa Proinstal, ul. Jutrosińska 13/4, 51-124 Wrocław:
a) Sieć kanalizacji deszczowej w obszarze drogi 5 KD
b) rekultywację terenu po zakończonych robotach,
c) wykonanie innych robót określonych w załączonej dokumentacji projektowej, jak również wypełnienie
wszelkich wymogów i zobowiązań z niej wynikających,
d) sporządzenie operatu kolaudacyjnego,
e) sprawowanie w razie konieczności stałego nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenie ratowniczych
badań archeologicznych,
f) sprawowanie nadzoru saperskiego o ile zajdzie taka konieczność.
2.3. Wykonawca we własnym zakresie:
a) wykona projekt organizacji ruchu zastępczego wraz z obsługą budowy, uzyska jego zatwierdzenie, oraz
wdroży i utrzyma organizację ruchu w czasie prowadzenia robót budowlanych.
b) Wykona szczegółową inwentaryzację majątku drogowego.
c) Zorganizuje, utrzyma i zlikwiduje zaplecze budowy.
2.4. W zakresie zadania realizowanego przez MPWiK jest:
a) W ul. Otyńskiej od granicy opracowania do skrzyżowania ulicy Otyńskiej z ul. Przemkowską/ Babimojską
przebudowę istniejącego wodociągu wA125 na wodociąg de 160;
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b) W ul. Fabrycznej przebudowę istniejącego wodociągu w300 na wodociąg de 315;
c) Połączenie wodociągów w ul. Otyńskiej z Fabryczną, średnica de 160;
d) Przepięcie odgałęzień wodociągowych do ul. Rudzkiej, Babimojskiej i Przemkowskiej;
e) Przepięcie odgałęzień.
f) Kanał deszczowy z rur od DN 300 do DN 1200
g) Kanał kanalizacji deszczowej fi 1200 (w obszarze drogi 5KD)
3. Gmina Wrocław przewiduje możliwość skorzystania przez Gminę z prawa opcji w zakresie powierzenia
Wykonawcy do wykonania nasadzeń zieleni w wariancie 1 (krzewy + drzewa) albo w wariancie 2 (tylko drzewa).
Szczegółowy opis wariantów zamówienia stanowiących prawo opcji, z których Gmina Wrocław może zlecić do
wykonania albo wariant 1 albo wariant 2 zawarty jest w pkt. 5.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz w punkcie
4.2. Instrukcji Dla Wykonawców.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji zgodnie z kartą gwarancyjną (G) / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu utrzymania rękojmi (R) / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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: tak
Opis opcji:
W zakresie Części 1 - Gmina Wrocław przewiduje możliwość skorzystania przez Gminę z prawa opcji w
zakresie powierzenia Wykonawcy do wykonania nasadzeń zieleni w wariancie 1 (krzewy + drzewa) albo.
W wariancie 2 (tylko drzewa). Szczegółowy opis wariantów zamówienia stanowiących prawo opcji, z których
Gmina Wrocław może zlecić do wykonania albo wariant 1 albo wariant 2 zawarty jest w pkt. 5.3 Opisu
Przedmiotu Zamówienia. Z prawa opcji Gmina Wrocław może skorzystać na podstawie oświadczenia złożonego
na piśmie Wykonawcy, który w takiej sytuacji zobowiązany będzie do wykonania nasadzeń według wariantu
wskazanego przez Gminę, w terminie liczonym od daty przekazania Wykonawcy przez Gminę Wrocław
pisemnego oświadczenia o konieczności wykonania przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji do terminu
określonego w punkcie 3 Aktu umowy (Część IIa SIWZ). Decyzję w zakresie korzystania z prawa opcji oraz
wariantu, w którym należy wykonać nasadzenia Gmina Wrocław podejmie do 2 miesięcy od daty zawarcia
umowy.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla inwestycji na odcinku ul.
Otyńska-przejazd kolejowy we Wrocławiu
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
71220000
71248000
71320000
71322000
71400000
71410000
45111200
45112710
45450000
45231100
45231110
45231300
45232410
45233200
45453000
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wrocław.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych opinii,
uzgodnień i decyzji administracyjnych a następnie na ich podstawie realizację robót budowlanych.
Zamówienie obejmuje:
1. W zakresie dokumentacji projektowej
a) Prace pomiarowe.
b) Mapa do celów projektowych.
c) Inwentaryzacja istniejącego majątku drogowego.
d) Projekt zagospodarowania terenu.
e) Branżowe projekty architektoniczno-budowlane.
f) Branżowe projekty wykonawcze, w tym:
• Projekt drogowy.
• Projekt oświetlenia.
• Projekt odwodnienia.
• Projekt organizacji ruchu tymczasowego.
• Projekt organizacji ruchu docelowego.
• Projekt MKT.
• Projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia.
• Projekt zieleni w tym nasadzenia kompensacyjne.
• Projekt zasilania zaplecza budowy.
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• Projekt obsługi placu budowy.
g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
h) Inwentaryzacja zieleni.
i) Pomiary ruchu drogowego z uwzględnieniem czasu zamknięcia przejazdu kolejowego.
j) Pozwolenie na ratownicze badania archeologiczne.
k) Pozwolenie na wycinkę kolidującej zieleni.
l) Decyzje o zgodzie na lokalizację sieci w pasie drogowym na podstawie art. 39 Ustawy o drogach publicznych.
m) Ewentualne zgody na odstępstwo od warunków technicznych.
n) Pozwolenie na budowę.
o) Nadzór autorski.
2. W zakresie robót budowlanych
a) Przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza i placu budowy.
b) Wdrożenie zastępczej organizacji ruchu
c) Realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, w tym:
• przebudowa kolidującej infrastruktury.
• budowa kanalizacji MKT.
• budowa odwodnienia,
• przebudowa jezdni,
• budowa chodników i drogi rowerowej,
• budowa oświetlenia drogowego,
• roboty wykończeniowe i porządkowe,
• założenie trawników oraz nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej.
3. W zakresie innych czynności:
a) Wycinka kolidującej zieleni wraz z operatem brakarskim.
b) Ratownicze badania archeologiczne.
c) Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancji.
d) Nadzór saperski i przyrodniczy.
e) Decyzje o zgodzie na zajęcie pasa drogowego i/lub załączniki do wniosków o te decyzje na podstawie art. 40
Ustawy o drogach publicznych.
f) Odbiory zrealizowanych robot i dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny)
g) Charakterystyka kompletu wykonanych robót (wszystkie branże) określająca wielkość robót i właściwości
funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych, długościowych, itp.
h) Wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych.
4. W zakres zadania realizowanym przez MPWiK wchodzi również:
4.1. Wodociąg:
1. Zaprojektowanie i budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 125 na rury PEHD 160 mm na długości ok. 60 m na
odcinku:
a) od torów kolejowych od strony ul. Otyńskiej (węzeł W1) do węzła W0 w ul. Otyńskiej na projektowanym
wodociągu PE160 na wysokości działki nr 12/50 AM-4 obręb Muchobór Mały zgodnie z dokumentacją
projektową nr rej. MPWiK 8563/W/2017.
2. Likwidacja istniejącego wodociągu żeliwnego Dn125mm w zakresie budowy nowego wodociągu
4.2. Sieć kanalizacyjna
1. Zaprojektowanie remontu metodą długiego rękawa nasączanego żywicą epoksydową utwardzanego gorącą
wodą, istniejącego kanału sanitarnego DN 0,35 od ul. Otyńskiej do Traktatowej wraz z przejściem pod torami
kolejowymi, tj. od studni A do studni B na dł. ok. 235 m
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2. Rezerwacja w harmonogramie rzeczowo-terminowym czasu dla wykonania siłami własnymi MPWIK SA
remontu metodą długiego rękawa nasączanego żywicą epoksydową kanału sanitarnego DN 0,35 na odcinku od
studni A do studni B o dł. ok. 235m

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji zgodnie z kartą gwarancyjną (G) / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu utrzymania rękojmi (R) / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
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:
1. Wykonawca powinien spełniać niżej określony warunek, dotyczący sytuacji finansowej (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie
ich łączna sytuacja finansowa - w tym celu składane dokumenty mają dotyczyć tego lub tych z Wykonawców,
którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku), na następującym minimalnym poziomie
zdolności:
1.1. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
Dla części 1 – 5 000 000,00 PLN,
Dla części 2 – 1 000 000,00 PLN.
W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o dwie części zamówienia (część 1 i część 2) Wykonawca
wykaże dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 6 000 000,00
PLN.
2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach, niż
określono w pkt 1.1. powyżej Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego
Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów
załączonych do oferty wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
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W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. warunków udziału w
postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz szczegółowy opis kryteriów oceny ofert,
zostały określone w Instrukcji dla Wykonawców(IDW) Część I SIWZ–pod adresem:http://wi.wroc.pl/html/
przetargi.html.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. warunków udziału w
postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz szczegółowy opis kryteriów oceny ofert,
zostały określone w Instrukcji dla Wykonawców(IDW) Część I SIWZ–pod adresem:http://wi.wroc.pl/html/
przetargi.html.
1. Aby Zamawiający uznał Wykonawcę za spełniającego warunek dysponowania zdolnością techniczną i
zawodową,Wykonawca musi spełniać następujące warunki(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i
zawodowy):
1. zdolność techniczna.
Dla części nr 1:
1.1.Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa
lub przebudowa lub remont ulicy w terenie miejskim, klasy co najmniej L o długości min. 500 m wraz z budową
lub przebudową lub remontem sieci w zakresie minimum 3 branż spośród następujących: sieci wodociągowej,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, sieci gazowej, sieci ciepłowniczej, sieci
elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnych, a każda ze wskazanych sieci musi
mieć długość co najmniej 50 m, oraz
Dla części nr 2:
1.2.Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa
lub przebudowa lub remont ulicy w terenie miejskim, klasy co najmniej L o długości min. 200 m wraz z budową
lub przebudową lub remontem sieci w zakresie minimum 3 branż spośród następujących: sieci wodociągowej,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, sieci gazowej, sieci ciepłowniczej, sieci
elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnych, a każda ze wskazanych sieci musi
mieć długość co najmniej 50 m, oraz
W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o Część 1 i 2 niniejszego zamówienia Zamawiający uzna
warunki, o których mowa powyżej za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, spełnienie warunku, o którym mowa.
W pkt. 9.1.1. powyżej.
2. zdolność zawodowa.
Wykonawca musi wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz podać informację o podstawie
do dysponowania tymi osobami:
Dla części nr 1:
2.1. Kierownik budowy - posiadający minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, w tym
podczas realizacji:

http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html
http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html
http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html
http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html
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Co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie ulicy w terenie miejskim
klasy co najmniej L o długości co najmniej 500 m wraz z budową lub przebudową lub remontem sieci w zakresie
minimum 3 branż spośród następujących: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej
lub ogólnospławnej, sieci gazowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego,
sieci telekomunikacyjnych, a każda ze wskazanych sieci musi mieć długość co najmniej 50 m oraz posiadający
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej
drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2.2. Kierownik robót drogowych: posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót
drogowych lub kierownika budowy przy budowie lub przebudowie lub remoncie ulic, w tym podczas co najmniej
jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie ulicy w terenie miejskim klasy co
najmniej L i długości min. 500 m wraz z budową sieci w zakresie minimum 3 branż spośród następujących:
sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, sieci gazowej, sieci
ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnych, a każda ze
wskazanych sieci musi mieć długość co najmniej 50 m (przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać,
które sieci z ww. były wykonywane oraz jaka była ich długość) oraz posiadający uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, o których
mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.
2.3. Kierownik robót sanitarnych: posiadający minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót
sanitarnych w tym podczas co najmniej jednego zadania realizowanego w ramach budowy, przebudowy lub
remontu ulicy klasy co najmniej L, w terenie miejskim polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie
min. 50 m kanalizacji deszczowej lub min. 50 m kanalizacji sanitarnej lub min. 50 m kanalizacji ogólnospławnej
lub min. 50 m sieci ciepłowniczej oraz posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane.
Dla części nr 2:
2.4. Projektant branży drogowej, posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co
najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowalny i projekt wykonawczy) dla budowy lub przebudowy
lub remontu ulicy w terenie miejskim, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (minimum 3 branże spośród
następujących: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, sieci
gazowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnych)
oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej o których
mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.
2.5. Kierownik budowy: posiadający minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, w
tym podczas realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie
ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej L o długości co najmniej 200 m wraz z budową lub przebudową sieci
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w zakresie minimum 3 branż spośród następujących: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej lub ogólnospławnej, sieci gazowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia
drogowego, sieci telekomunikacyjnych, a każda ze wskazanych sieci musi mieć długość co najmniej 50m oraz
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej drogowej.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający
wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.
Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ.

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: 30/05/2018
Czas lokalny: 11:30

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
Oferta musi zachować ważność do: 28/07/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, 5 piętro, Sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. warunków udziału w
postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz szczegółowy opis kryteriów oceny
ofert, zostały określone w Instrukcji dla Wykonawców(IDW) Część I SIWZ–pod adresem: http://wi.wroc.pl/
html/przetargi.html. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt
6 pzp. Informacje na temat zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 Pzp znajdują się w SIWZ pod
adresem: http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html.3.Wykonawca wnosi wadium w wysokości: dla cz. 1- 5 000 000
PLN, dla cz. 2- 1 000 000 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy IDW- http://
wi.wroc.pl/html/przetargi.html. 4. Zamawiający przewiduje zgodnie z art.24aa ust.1 Pzp możliwość w pierwszej
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Z postępowania o
udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności,o
których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12–23 i art. 24 ust.5 pkt1) Pzp. 6. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust.1 Pzp
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust.1 Pzp. 7. Na wezwanie Zamawiającego, w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu i oświadczeń, o których mowa w §5 pkt
1,4,5,6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. ws. rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia(Dz.U. z 2016 r.,poz.1126). Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, a także w przypadku gdy osoba, której
dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone
w §7 i 8 ww. Rozporządzenia oraz a)dowodów, określających czy roboty budowlane zostały wykonane
należycie, b)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Z uwagi na ograniczoną
liczbę znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące dowodów, o których mowa
w ppkt a)-b) powyżej zostały określone w SIWZ. 8.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt
23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9. Do oferty
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca:
a)nie podlega wykluczeniu; b)spełnia warunki udziału w postępowaniu; w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia(JEDZ).Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby,warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów.Zakres wypełnienia JEDZ został szczegółowo określony w IDW. 10. Przewiduje się możliwość
unieważnienia postępowania w przypadku braku przyznania Zamawiającemu środków pochodzących z budżetu
UE na sfinansowanie niniejszego zamówienia lub jego części.11.Oferty należy składać w terminie wskazanym
w pkt.IV.2.2)ogłoszenia na adres: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059
Wrocław,pok. nr 3-sekretariat, piętro V.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html
http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html
http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html.3.Wykonawca
http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html
http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2018


