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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731698-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrołęka: Roboty budowlane
2022/S 250-731698

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
Adres pocztowy: ul. Lokalna 2
Miejscowość: Ostrołęka
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Kod pocztowy: 07-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Małkowski
E-mail: zdpo-ka@wp.pl 
Tel.:  +48 297692621
Faks:  +48 297694928
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdp.ostroleka.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zdp.ostroleka.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroleka
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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami powiatowymi

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.
Numer referencyjny: DT.252.I.39.2022

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

28/12/2022 S250
https://ted.europa.eu/TED

1 / 10

mailto:zdpo-ka@wp.pl
http://www.zdp.ostroleka.pl
http://www.zdp.ostroleka.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroleka
https://platformazakupowa.pl


Dz.U./S S250
28/12/2022
731698-2022-PL

2 / 10

II.1.4) Krótki opis:
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w 
miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg 
Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie. Zamówienie obejmuje:
BRANŻA DROGOWA - TRASA DROGOWA,OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA,ŚCIANY 
OPOROWE,WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD NASYPY,MOST DROGOWY MD-1,MOST DROGOWY 
MD – 3 (rz. Narew),PRZEJAZD GOSPODARCZY PG-2,PRZEPUSTY PZ-1,BRANŻA SANITARNA – 
ODWODNIENIE,BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA,BRANŻA 
SANITARNA – PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ,BRANŻA SANITARNA - PRZEBUDOWA 
SIECI WODOCIĄGOWEJ,BRANŻA SANITARNA – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ,BRANŻA 
ELEKTRYCZNA,BRANŻA ELEKTRYCZNA – PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ,PRZEBUDOWA SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNYCH NAPOWIETRZNYCH WN,ZIELEŃ

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
31321000 Linie energetyczne
31321100 Napowietrzne linie energetyczne
32412100 Sieć telekomunikacyjna
34922100 Oznakowanie drogowe
34996000 Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
44132000 Elementy przepustów
44212100 Mosty
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111230 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45221110 Roboty budowlane w zakresie mostów
45221111 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45223200 Roboty konstrukcyjne
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231221 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232452 Roboty odwadniające
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą DK 61 w msc.Teodorowo, 
gm. Rzekuń, z DP nr 2539W w msc.Łęg Przedmiejski, gm. Lelis, Powiat Ostrołęcki, woj. mazowieckie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w 
miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg 
Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.
2. Zamówienie obejmuje:
1) BRANŻA DROGOWA - TRASA DROGOWA,- roboty przygotowawcze,- roboty ziemne,- podbudowy, 
nawierzchnie,- roboty wykończeniowe,- elementy ulic. 2)OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
- oznakowanie pionowe- istniejące – średnie do przeniesienia,- oznakowanie pionowe- istniejące – średnie – do 
likwidacji,- konstrukcje wsporcze- projektowane,- konstrukcje wsporcze - do likwidacji,- konstrukcje wsporcze - 
do przeniesienia,- oznakowanie poziome - projektowane,- oznakowanie poziome – istniejące – odmalowanie,- 
oznakowanie poziome – istniejące – do likwidacji,- urządzenia bezpieczeństwa- projektowane,- urządzenia 
bezpieczeństwa – istniejące – czyszczenie,- urządzenia bezpieczeństwa – do likwidacji. 3)ŚCIANY OPOROWE- 
roboty przygotowawcze,- zbrojenie,- beton,- izolacje i nawierzchnie,- odwodnienie obiektu,- dylatacje,- elementy 
zabezpieczające,- roboty dodatkowe,4)WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD NASYPY
- roboty przygotowawcze,- fundamentowanie,- zbrojenie,- beton,- roboty ziemne,- roboty dodatkowe.5)MOST 
DROGOWY MD-1- roboty przygotowawcze,- fundamentowanie,- zbrojenie,- beton,- izolacje i nawierzchnie na 
obiekcie,- odwodnienie obiektu,- łożyska,- dylatacje,- elementy zabezpieczające,- inne roboty mostowe
- roboty dodatkowe.6) MOST DROGOWY MD – 3 (rz. Narew)- roboty przygotowawcze,- fundamentowanie,- 
zbrojenie,- beton,- konstrukcje stalowe,- izolacje i nawierzchnie na obiekcie,- odwodnienie obiektu,- łożyska,- 
dylatacje,- elementy zabezpieczające,- inne roboty mostowe,- roboty dodatkowe.
7)PRZEJAZD GOSPODARCZY PG-2- roboty przygotowawcze,- fundamentowanie,- zbrojenie,- beton,- izolacje i 
nawierzchnie na obiekcie,- odwodnienie obiektu,- dylatacje,- elementy zabezpieczające,- inne roboty mostowe,- 
roboty dodatkowe.8)PRZEPUSTY PZ-1- roboty przygotowawcze,- fundamentowanie,- zbrojenie, - beton,- 
izolacje i nawierzchnie na obiekcie,- odwodnienie obiektu,- dylatacje,- elementy zabezpieczające,- inne roboty 
mostowe,- roboty dodatkowe.9) BRANŻA SANITARNA – ODWODNIENIE- roboty przygotowawcze,- roboty 
ziemne,- roboty montażowe,- roboty demontażowe,- roboty pozostałe.10)BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – 
INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA- kanał technologiczny,- przebudowa kanalizacji teletechnicznej,- 
regulacja studni,- przebudowa kabli światłowodowych,- przebudowa kabli miedzianych,- demontaż.11) BRANŻA 
SANITARNA – PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ- roboty, przygotowawcze,- roboty montażowe – 
liniowe,- roboty montażowe – studnia połączeniowa,- roboty montażowe – studnia z czyszczakiem DN125,- 
roboty montażowe – studnia z czyszczakiem DN 80,- roboty montażowe – studnia pomiarowa,- roboty 
demontażowe,- roboty pozostałe.12) BRANŻA SANITARNA - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ- roboty 
przygotowawcze, - roboty montażowe,- roboty demontażowe,- roboty pozostałe.13) BRANŻA SANITARNA 
– PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ- roboty przygotowawcze,- roboty ziemne,- roboty montażowe,- roboty 
demontażowe,- roboty pozostałe.14) BRANŻA ELEKTRYCZNA
- budowa oświetlenia rond,- oświetlenie mostów,- oświetlenie Energa,- rozbiórka Energa,- rozbiórka DK 
61.15)BRANŻA ELEKTRYCZNA – PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ - obwody linii komunalnej 
NN,- budowa linii SN,- demontaże linia NN, SN.16) PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 
NAPOWIETRZNYCH WN- roboty przygotowawcze,- przebudowa, budowa i rozbudowa sieci 
elektroenergetycznych napowietrznych WN,- roboty ziemne.17) ZIELEŃ- roboty przygotowawcze,- zieleń 
drogowa. 3.Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, 
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, opis przedmiotu zamówienia stanowiące 
załączniki do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za wady / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika budowy – Kierownika Robót Mostowych / 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: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje wznowienie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, tj. zamówień 
udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy polegających na powtórzeniu 
podobnych robót budowlanych. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień podobnych, o których mowa w 
art. 214 ust. 1 pkt 7 (o łącznej szacunkowej wartości zam. podobnych na kwotę 60000000,00 zł netto).

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający wskazuje, że planowany termin zakończenia robót budowlanych (zakończenie rzeczowe): 
wyznacza do 28 miesięcy od podpisania umowy, nie później niż do dnia 30.09.2025r.
2.Rozliczenie finansowe: do 2 miesięcy od zakończenia rzeczowego; nie później niż do dnia 30.11.2025r.
Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem składania ofert w wysokości: 1 850 
000,00 zł brutto

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:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający stawia warunki w powyższym zakresie.Wykonawca musi wykazać, że: a)jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000,00 złotych;b)posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w 
wysokości co najmniej 10 000 000,00 złotych.W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych 
warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut 
Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia wystawienia dokumentu. Jeżeli w tym dniu 
nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem 
wystawienia dokumentu.Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych 
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na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Informacja banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; W przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dopuszcza się łączne spełnianie warunku 
udziału w postępowaniu przez Wykonawców. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia warunek będzie spełniony, jeżeli jeden z tych Wykonawców wykaże posiadanie 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wymaganą przez Zamawiającego sumę gwarancyjną 
ubezpieczenia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający stawia warunki w powyższym zakresie. a. warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy. 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:-min. 1 zadnie obejmujące budowę 
lub rozbudowę lub przebudowę drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu, o 
minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m, zaprojektowanego lub 
będącego w stanie przenieść obciążenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia, 
lub klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje; Część 2: obciążenia 
ruchome mostów. W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: budowę 
lub rozbudowę lub przebudowę drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu, o 
charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych z ww. -min. 2 zadania polegające na budowie 
lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1,0 km (w jednym odcinku) i o 
wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto (każde zadanie) ; -min. 2 zadania polegające na budowie lub 
rozbudowie lub przebudowie linii energetycznej napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym o wartości 
co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (każde zadanie); UWAGA: Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakresy były 
wykonywane w ramach jednego zadania/ zlecenia/ zamówienia/inwestycji. Zamawiający dopuszcza aby ww. 
doświadczenie było uzyskane podczas realizacji kontraktów w systemie „zaprojektuj i wybuduj“. b. warunek 
dotyczący doświadczenia osób. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im 
powierzone. Wykonawca, wskaże osobę którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą 
następujące wymagania: I.Dyrektor Kontraktu – 1 os. Uprawnienia: nie są wymagane. Doświadczenie: min. 
5 lat w pełnieniu funkcji Dyrektora lub Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy. Wykonawca w załączniku 
(wykaz osób) powinien podać dokładne okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie. 
II. Kierownik budowy – Kierownik Robót Mostowych (min. 1 osoba) Uprawnienia: posiadający uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń; Doświadczenie: 
min. 36 m-cy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych. Okres 
ten musi zawierać się w okresie posiadania uprawnień; oświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy 
lub Kierownika Robót Mostowych podczas realizacji min. 1 zadania obejmującego budowę lub rozbudowę lub 
przebudowę drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu, o minimalnej ilości przęseł – 
4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m, zaprojektowanego lub będącego w stanie przenieść 
obciążenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia, lub klasy I zgodnie z PN-EN 
1991-2007 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje; Część 2: obciążenia ruchome mostów wraz z udziałem 
w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. W przypadku doświadczenia 
zdobytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: budowę lub rozbudowę lub przebudowę drogowego 
obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu, o charakterze robót budowlanych i parametrach 

28/12/2022 S250
https://ted.europa.eu/TED

5 / 10



Dz.U./S S250
28/12/2022
731698-2022-PL

6 / 10

równoważnych z ww. Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne okresy pełnienia funkcji, 
które potwierdzą wymagane doświadczenie. W związku z ograniczoną ilością znaków pozostała część znajduje 
się poniżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
III. Kierownik Robót Drogowych (min. 1 osoba) Uprawnienia: posiadający uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń; Doświadczenie: min. 36 m-
cy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych. Okres ten 
musi zawierać się w okresie posiadania uprawnień; doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy 
lub Kierownika Robót Drogowych podczas realizacji min. 2 zadań dotyczących budowy lub rozbudowy lub 
przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku) i o wartości nie mniejszej 
niż 10 000 000,00 zł brutto (każde zadanie) wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o 
zakończeniu realizacji zamówienia. Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne okresy 
pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie. IV. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba) Uprawnienia: 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; Doświadczenie: min. 36 miesięcy 
doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Okres ten musi zawierać się w 
okresie posiadania uprawnień; doświadczenie podczas realizacji min. 2 zadań polegających na budowie lub 
rozbudowie lub przebudowie linii energetycznej napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym; V. Kierownik 
robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych (min. 1 osoba) Uprawnienia: posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; Doświadczenie: nie jest wymagane VI. Kierownik 
robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (min. 1 osoba) 
Uprawnienia: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń; Doświadczenie: nie jest wymagane 
VII. Geodeta (min. 1 osoba) Uprawnienia: geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji (Nr uprawnień 4) i 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (Nr uprawnień 1) 
albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. Doświadczenie: nie jest wymagane VIII. Specjalista ds. 
rozliczeń (osoba odpowiedzialna za rozliczenie kontraktu) Uprawnienia: nie jest wymagane Doświadczenie: 
Doświadczenie przy rozliczeniu kontraktów na min. 2 zadaniach polegających na budowie lub rozbudowie lub 
przebudowie drogi publicznej i/lub obiektu mostowego o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto 
(każde zadanie). Zamawiający nie dopuszcza łączenia ze sobą niżej wymienionych funkcji: Dyrektor Kontraktu, 
Kierownik Budowy - Kierownik Robót Mostowych; Kierownik Robót Drogowych. Zamawiający nie dopuszcza 
łączenia ze sobą funkcji Kierownika Robót Drogowych i Kierownika Robót Mostowych. Zamawiający żąda 
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu: 1)Wykaz robót budowlanych; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy 
składają jeden dokument – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ 2) Wykaz osób; W przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy składają jeden dokument – wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 
Pełną informację można pobrać z Rozdz. X ust. 5 SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
uregulowanym w art. 454, art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach 
umowy, stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem 
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nieważności, zachowania formy pisemnej. Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w 
ofercie. Zgodnie z art. 257 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art. 257 ustawy Pzp, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.Wymagania 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego czynności w realizacji zamówienia zostały określone w Rozdz. IV ust. 11 SWZ.

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: 03/02/2023
Czas lokalny: 10:00

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: 03/05/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2023
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia 
po dniu, w którym upłynął termin składania ofert poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/697841
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie komisji przetargowej

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:
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), 
o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ; 2) zobowiązanie innego podmiotu, oraz oświadczenie w formie 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o których mowa w Rozdziale XI ust. 2, lit. 
a) oraz b) SWZ (jeżeli dotyczy); 3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy); 4) oświadczenie Wykonawcy/
Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k 
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rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego; 5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące 
przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (jeżeli dotyczy); 6) oryginał gwarancji lub 
poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz; 7) dokumenty, z których wynika prawo do 
podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 8) Zbiorcze Zestawienie Kosztów, stanowiące 
Załącznik Nr 12 do SWZ. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe 
środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych zgodnych z Załącznikiem Nr 2 do „Rozp.Rady Min.w 
sprawie Kraj. Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Z postępowania o 
udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności 
wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5) ,7) ustawy Pzp oraz na podstawie: a) art. 5k 
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. b)art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych. 
Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, 
spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w Rozdz. X ust. 5 SWZ.W zakresie podmiotów 
zagranicznych zastosowanie ma Rozdz. X ust. 6 SWZ. Pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w 
Rozdz. XXIII SWZ. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza składania 
ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. Zamawiający nie prowadzi postępowania w 
celu zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. Zamawiający nie określa dodatkowych 
wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Nie przewiduje 
się obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Złożenie oferty nie musi być 
poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. Wymagania dotyczące RODO zostały określone w Rozdz.II SWZ. 
Przewiduje się prowadzenie postępowania zgodnie z art. 139 Pzp. Pełną informację należy pobrać ze SWZ pod 
adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/697841

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie 
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 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.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1);
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 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.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 
2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2022
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