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Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

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

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wi.wro
c.pl/html/przetargi.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://minip
ortal.uzp.gov.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

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
03940 – Budowa mostów B. Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu.
Numer referencyjny: ZP/68/PN/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji (PW, STWIOR) uzyskanie decyzji ZRID i na ich podstawie budowa mostów B.
Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu.

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
45100000
45111200
45200000
45233161
45233252
45233290
45316213
45332000
45233200
45110000
45221100
45221120
71322000
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71320000
71248000
71322300
45221000
45233000
45230000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (Projekt Wykonawczy i STWIORB) i uzyskanie niezbędnych opinii i
decyzji w tym decyzje ZRID oraz na ich podstawie budowę nowych mostów drogowych (docelowo dla potrzeb komunikacji zbiorowej
- autobusy i tramwaje) o przyjętych pomocniczo (roboczo) nazwach: Most Południowy (most nad Kanałem Przeciwpowodziowym) i
Most Północny (most nad Kanałem Żeglugowym) wraz z powiązaniem ich z sąsiednimi ulicami, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455
oraz budowę i/lub przebudowę sieci: gazowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, MTTK, elektroenergetycznych Sn i nn wraz z
oświetleniem.
Most Południowy o długości całkowitej 153,51 m, w postaci jednoprzęsłowego obiektu o konstrukcji stalowej, łukowej z płytowym
ustrojem nośnym. Przyczółki mostu żelbetowe.
Most Północny o długości całkowitej 75,30 m, w postaci wieloprzęsłowego, ciągłego obiektu o konstrukcji stalowej, łukowej z
płytowym ustrojem nośnym oraz żelbetowymi przyczółkami i filarami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika robót drogowych wyznaczonego do realizacjizamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie przewidziane do dofinansowania z programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót w terminie do 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z
uwzględnieniem terminu pośredniego:
Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID z walorem ostateczności w terminie do 10 miesięcy licząc od
dnia zawarcia umowy.
Szczegóły dot. terminu wykonania znajdują się w IDW, oraz wzorze umowy.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu tj. muszą
dysponować:
1.1. zdolnością techniczną i zawodową; aby Zamawiający uznał Wykonawcę za spełniającego warunek dysponowania zdolnością
techniczną i zawodową, Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy):
1.1.1. wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–
w tym okresie, co najmniej 1 usługę której przedmiotem było wykonanie projektu wykonawczego dla budowy lub przebudowy
obiektu mostowego o rozpiętości pojedynczego przęsła co najmniej 40 m, oraz
1.1.2. wykonać w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub przebudowa obiektu mostowego, o
rozpiętości pojedynczego przęsła co najmniej 40 m,
1.2. wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby odpowiedzialne za świadczenie usług,
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i
doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami:
1.2.1. kierownik budowy (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej): posiadający doświadczenie na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych podczas realizacji: co najmniej 1 zadania polegającego na budowie
lub przebudowie obiektu mostowego o rozpiętości pojedynczego przęsła co najmniej 40 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(minimum 3 branże spośród branż: sieć gazowa, wodociągowa, teletechniczna, elektroenergetyczna nN, elektroenergetyczna sN,
oświetlenie drogowe) oraz posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
mostowej, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) lub odpowiadające im
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ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ,
zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz.394) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania
kwalifikacji, oraz
1.2.2. kierownik robót drogowych - (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej): posiadający doświadczenie
na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych podczas realizacji: co najmniej 1 zadania polegającego na
budowie lub przebudowie ulicy klasy co najmniej Z o długości co najmniej 100 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. 2018, poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65), lub zgodnie z
wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji, oraz
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.2.3. projektant branży mostowej, (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej 1
projektu wykonawczego dla budowy lub przebudowy obiektu mostowego o rozpiętości pojedynczego przęsła co najmniej 40 m wraz
z infrastrukturą towarzyszącą (minimum 3 branże spośród następujących: sieć gazowa, wodociągowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna nN, elektroenergetyczna sN, oświetlenie drogowe) oraz posiadający uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności mostowej, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1202
ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub
uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U., 2016 r. poz. 65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące
uznawania kwalifikacji.
1.2.4. Zamawiający wyjaśnia, że:
a) osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane na terenie UE mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych
oraz wpis do stosownej izby na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65) oraz w regulaminie postępowania w sprawie
uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom
budowlanym w Polsce. (Załącznik do uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwała nr 7/R/16 Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18.5.2016 r.). W razie uzyskania uznania kwalifikacji w zakresie wymaganym zgodnie z
postanowieniami niniejszego punktu oraz wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa uznaje się, że Wykonawca wykazał spełnienie
warunków określonych w tym zakresie;
b) funkcje, o których mowa w pkt 1.2.1.-1.2.3 nie mogą być łączone;
c) pojęcia: „budowa”, „przebudowa”, o których mowa powyżej są rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6, 7a, ustawy
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1202 ze zm.);
d) pod pojęciem „obiekt mostowy” Zamawiający rozumie budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi dla ruchu kołowego lub
kolejowego nad przeszkoda terenową w szczególności most, wiadukt, estakada.
e) „rozpiętość przęsła" należy rozumieć jako długość mierzoną wzdłuż osi środkowej obiektu, między osiami łożysk podpierających to
przęsło.

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

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: 02/12/2019
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 29/02/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36 we Wrocławiu 50-059, POLSKA, Sala
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konferencyjna, piętro 5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału i brak podstaw wykluczenia oraz szczegółowy opis kryteriów oceny
ofert, zostały określone w 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. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy IDW -http://wi.wroc.pl/html/przetargi.ht
ml.
4. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 24 aa 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 pkt 1) oraz pkt 4) 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 w art. 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 Rzeczpospolitej Polskiej (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,
8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.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.
9. 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 postępowaniu, składa także jednolite dokumenty
dotyczące tych podmiotów.
10. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 lub art. 14 RODO, zostały zawarte w pkt 30
IDW.
11. Zamawiający wymaga złożenia oferty, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem miniPortalu oraz elektronicznej skrzynki
podawczej (ePuap).
12. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być w postaci elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
13. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia oferty zostały określone w pkt 16. IDW.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: 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

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2019


