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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210148-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Września: Roboty inżynieryjne i budowlane
2021/S 082-210148

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Gmina Września
Krajowy numer identyfikacyjny: 7891001386
Adres pocztowy: ul. Ratuszowa 1
Miejscowość: Września
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Koralewski
E-mail: przetarg@wrzesnia.pl 
Tel.:  +48 616404151
Faks:  +48 616404044
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wrzesnia.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 1132316427
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Sabak
E-mail: Kamil.Sabak@plk-sa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.plk-sa.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/wrzesnia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/wrzesnia
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/wrzesnia

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:
Budowa dwóch wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za 
likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych KAT. A
Numer referencyjny: ZP-271/15/WIK-RI/2021

II.1.2) Główny kod CPV
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych budową dwóch 
wiaduktów kolejowych – tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch 
przejazdów kolejowo-drogowych w km 134,786 linii kolejowej nr 281 oraz w km 0,670 linii kolejowej nr 808 
wg dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych przekazanych przez Zamawiającego wraz z SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45234000 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 Budowa kolei
45234113 Rozbiórka torów
45234115 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
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45234116 Budowa torów
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Września

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Realizacji robót w zakresach:
1) roboty drogowe;
2) obiekty inżynierskie (2 szt.) – wiadukty kolejowe;
3) obiekty inżynierskie– ściany oporowe i płyta denna;
4) uszynienie wiaduktów;
5) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
6) przebudowa kanalizacji sanitarnej;
7) przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej;
8) przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej;
9) budowa i przebudowa oświetlenia drogowego oraz budowa zasilania pompowni;
10) przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia publicznej oraz 
kolejowej (np. LPN);
11) budowa kanału technologicznego;
12) przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej;
13) likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego na linii nr 281 w km 134,786;
14) likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego na linii nr 808 w km 0,670;
15) budowa drogi tymczasowej;
16) likwidacja posterunku dróżnika przejazdowego.
2. Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska zgodnie z decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w 
Poznaniu z 21.1.2019, znak WOO-II.420.177.2018.BZ.13, sprostowaną postanowieniem RDOŚ w Poznaniu z 
21.2.2019, znak WOO-II.420.177.2018.BZ.17.
3. Dokumentacji powykonawczej, w tym:
• opracowanie regulaminów technicznych, we współpracy z Zamawiającym, na podstawie Instrukcji Ir-3, po 
zakończeniu robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż,
• opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej:
— pikietażu linii i profilu podłużnego linii kolejowej,
— protokołów zdawczo-odbiorczych znaków regulacji osi toru,
— numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
• opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz 
Kolejowej osnowy specjalnej,
• opracowanie nowych schematów posterunków ruchu oraz punktów ekspedycyjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

28/04/2021 S82
https://ted.europa.eu/TED

3 / 6



Dz.U./S S82
28/04/2021
210148-2021-PL

4 / 6

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 19
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”, 
współfinansowanego w ramach POIiŚ 2014–2020

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy (tom II)

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/06/2021
Czas lokalny: 10:45

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: 30/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 02/06/2021
Czas lokalny: 11:00

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wadium: 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych)
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5 % wartości oferty brutto
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia 
z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1–6 ustawy (podstawy wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 
109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 (podstawy wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w 
Postępowaniu określone w pkt 8.2 IDW.
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 139 ust. 1 ustawy nPzp.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, 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, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia 
wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz rzecznikowi małych i średnich 
przedsiębiorców.
2. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 2–3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2021
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