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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

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

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH
22
UL. LECHICKA 24
KATOWICE
40-609
Polska
Osoba do kontaktów: JUSTYNA CICHOCKA
Tel.:  +48 327819211
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl 
Faks:  +48 327819200
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.katowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ZARZĄDZANIE DROGAMI WOJEWÓDZKIMI

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

II.1.1) Nazwa:
ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 941 OD
OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI USTROŃ DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 942”
Numer referencyjny: WI-K/P/180813/1

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:
Roboty drogowe:
- Rozbudowa jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 941
- Budowa odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,
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- Przebudowa zjazdów,
Roboty mostowe:
- Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich,
Roboty kolejowe:
- Przebudowa przejazdów kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
Roboty związane z sieciami uzbrojenia terenu:
- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
- Przebudowa sieci wodociągowej,
- Przebudowa sieci gazowej,
- Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
- Przebudowa sieci elektroenergetycznej,
- Budowa kanału technologicznego,
- Budowa sygnalizacji świetlnej,
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
- Rozbiórka elementów przeznaczonych do likwidacji,
- Wycinka kolidującej zieleni.
Szczegółowo zakres robót został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji do postępowania

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 98 962 777.34 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45230000
45233000
45233100
45233130
45233122
45221121
45221000
45222000
45232130
45231220
45231221
45231300
45316110
45231400
45232210
45232000
32520000
32562000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
USTROŃ, WISŁA

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:
Roboty drogowe:
- Rozbudowa jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 941
- Budowa odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,
- Przebudowa zjazdów,
Roboty mostowe:
- Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich,
Roboty kolejowe:
- Przebudowa przejazdów kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
Roboty związane z sieciami uzbrojenia terenu:
- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
- Przebudowa sieci wodociągowej,
- Przebudowa sieci gazowej,
- Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
- Przebudowa sieci elektroenergetycznej,
- Budowa kanału technologicznego,
- Budowa sygnalizacji świetlnej,
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
- Rozbiórka elementów przeznaczonych do likwidacji,
- Wycinka kolidującej zieleni.
Szczegółowo zakres robót został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji do postępowania

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: OKRES GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ POWYŻEJ 60
MIESIĘCY / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: DODATKOWE DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY / Waga: 10.00
Kryterium jakości - Nazwa: WARTOŚĆ WTÓRNEGO MODUŁU ODKSZTAŁCENIA E2 PODBUDOWY
ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ / Waga: 10.00
Cena - Waga: 60.00

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

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 171-387894

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
14/12/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
LIDER: PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE „IMB-PODBESKIDZIE” SP. Z O.O.
070422175
UL. GÓRNY BÓR 31a
SKOCZÓW
43-430
Polska
Tel.:  +48 338532565
E-mail: biuro@imbpodbeskidzie.pl 
Faks:  +48 338532566
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PARTNER: M-SILNICE a.s. ADRES DO KORESPONDENCJI: ODDZIAŁ W POLSCE
42196868
HUSOVA 1697
PARDUBICE
530 03
Czechy
Tel.:  +48 324741015
E-mail: reditelstivi@msilnice.cz 
Faks:  +48 324741015
Kod NUTS: CZ0
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 65 040 635.98 PLN

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387894-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:biuro@imbpodbeskidzie.pl
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Najtańsza oferta: 89 966 161.22 PLN / Najdroższa oferta: 93 609 530.62 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Zgodnie z deklaracją zawartą w Formularzu Ofertowym w pkt. I ppkt. 6 Wykonawca zamierza powierzyć
następującą cześć podwykonawcą: roboty teletechniczne, elektryczne, srk, kolejowe, gaz, zieleń, wod-kan – na
etapie składania oferty nie są znane nazwy firm

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI ustawy:
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 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.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 3 i 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość
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.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
PZP.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2018
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