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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1611-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Września: Roboty drogowe
2017/S 002-001611
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
Września
62-300
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Koralewski
Tel.: +48 616404151
E-mail: przetarg@wrzesnia.pl
Faks: +48 616404044
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wrzesnia.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.wrzesnia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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 infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Numer referencyjny: ZP -271 / 1 / WIK-RI / 2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45233140

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego we Wrześni w ramach
projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja
załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
e) przedmiary robót.
3. Charakterystyka inwestycji:
W ramach realizacji Inwestycji powstanie jezdnia drogowa wzdłuż ul. Kolejowej, po jej wschodniej i północnej
stronie, od dworca PKS do dworca PKP oraz jezdnia drogowa z mostem stanowiąca łącznik z centrum miasta.
W ramach budowy dróg gminnych przewiduje się wykonanie: nawierzchni dróg gminnych, chodników, ścieżek
rowerowych, ciągu pieszo – rowerowego, miejsc postojowych o parkowaniu prostopadłym i równoległym oraz
efektywnego energetycznie.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 15 224 813.87 PLN

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
45221100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Września.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Charakterystyka inwestycji:
W ramach realizacji Inwestycji powstanie jezdnia drogowa wzdłuż ul. Kolejowej, po jej wschodniej i północnej
stronie, od dworca PKS do dworca PKP oraz jezdnia drogowa z mostem stanowiąca łącznik z centrum miasta.
W ramach budowy dróg gminnych przewiduje się wykonanie: nawierzchni dróg gminnych, chodników, ścieżek
rowerowych, ciągu pieszo – rowerowego, miejsc postojowych o parkowaniu prostopadłym i równoległym oraz
efektywnego energetycznie oświetlenia drogowego. Element inwestycji stanowi również wymiana oświetlenia
na efektywne energetycznie w obszarze ul. Wrzosowej oraz Rzecznej we Wrześni oraz budowa ścieżki pieszo
– rowerowej wzdłuż rzeki Wrześnica która przebiegać będzie na odcinku od drogi krajowej nr 15 do istniejącego
ciągu przy centrum handlowym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszo – rowerowego planuje
się również budowę dwóch kładek na rzece Wrześnica. W obszarze ulicy Wrzosowej oraz Rzecznej, w celu
dostosowania wysokościowego do planowanych kładek oraz mostu na rzece Wrześnica przewidziano również
częściową wymianę nawierzchni.
Elementy infrastruktury:
1. Skomunikowanie centr przesiadkowych (dworca PKP, dworca PKS, centrum miasta): pieszo – jezdnia,
jezdnia, miejsca postojowe, zjazdy, ścieżka rowerowa, chodnik, ciąg pieszo – rowerowy, przebudowa i

04/01/2017
S2
http://ted.europa.eu/TED

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

2/7

Dz.U./S S2
04/01/2017
1611-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/7

zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych, oświetlenie terenu, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń,
telekomunikacyjnych, odwodnienie, most na rzece, rozbiórka budynku;
2. Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż rzeki Wrześnica; ciąg pieszo – rowerowy, oświetlenie terenu, przebudowa i
zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych;
3. Przebudowa ulicy Wrzosowej: pieszo – jednia, oświetlenie terenu, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń
elektroenergetycznych, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych, odwodnienie;
4. Przebudowa ulicy Rzecznej: pieszo-jezdnia, oświetlenie terenu, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń
elektroenergetycznych, odwodnienie;
5. Kładki na rzece Wrześnica: kładka 1, kładka 2, rozbiórka kładki.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja dodatkowa / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu wejścia na budowę / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 224 813.87 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
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: RPWP.03.03.01-30-0008/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
WRPO na lata 2014-2020
Priorytet 3: Energia – Działanie 3.3.: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
Poddziałanie 3.3.1.: Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
Zamawiający – Gmina Września przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał prawidłowo
obejmujące budowę lub przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości robót co
najmniej 10 000 000 PLN brutto, w tym:
— jedno zadanie o wartości co najmniej 5 000 000 PLN brutto,
— co najmniej 1 zadanie polegające na budowie drogi o nawierzchni z masy bitumicznej o długości minimum
0,70 km,
— co najmniej 1 zadanie w zakresie budowy mostu lub wiaduktu o rozpiętości przęsła min. 14 m,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Uwaga: Wykonawca spełni powyższy warunek zarówno w sytuacji gdy wykaże go w jednym zadaniu jak i
zarówno gdy zostanie on wykazany w kilku zadaniach.
b) warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca przedstawi, że dysponuje lub będzie dysponował co
najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do pełnienia funkcji
kierownika budowy, która pełniła funkcję kierownika budowy dla co najmniej 2 inwestycji polegających na
budowie lub przebudowie drogi o parametrach: KR 2 długości min.0,70 km o nawierzchni bitumicznej.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości kontraktu.
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiającemu najpóźniej do
momentu podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany przygotować harmonogram rzeczowo-finansowy,
który będzie obejmował w szczególności terminy wykonania przez Wykonawcę robót, z podziałem na kwartały
roku kalendarzowego.

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
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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: nie

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: 13/02/2017
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: 13/04/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 13/02/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, Sala sesyjna dnia 13.2.2017 r., godzina 11:00.
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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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy
Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego oraz niepodlegający
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12--23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8
ustawy Pzp.
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ustawy. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) wg
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16).
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
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odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
5) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zał. nr 1c
do siwz;
6) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 1b do
SIWZ.
3. Wadium – 300 000 PLN.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy wniesienia odwołania:
1) 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 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
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2) 10 dni 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
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 w przypadku zamówień, których wartość
zamówienia 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
4) 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 ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2017
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