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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425264-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Roboty budowlane
2021/S 161-425264
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 23
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-825
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Grabska
E-mail: techniczny@wkd.com.pl
Tel.: +48 227554760
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wkd.com.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wkd.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

I.6)

Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę, przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 47 w zakresie
dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja...
Numer referencyjny: WKD10c-27-14/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę, przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 47 w zakresie
dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury
kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska
Mazowieckiego”
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, PFU
dla branży SRK i PFU dla branży Teletechnicznej/Telekomunikacyjnej wraz z Warunkami Wykonania i Odbioru
Robót, Przedmiary Robót i inne dokumenty, o których mowa w OPZ stanowiącym Załącznik nr 5 do 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
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
45213320 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45234000 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
45234100 Budowa kolei
45234113 Rozbiórka torów
45234115 Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
45234116 Budowa torów
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Linia kolejowa WKD nr 47 zlokalizowana na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: pruszkowskim,
grodziskim, na terenach gmin: Brwinów, Podkowa Leśna, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę, przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 47 w zakresie
dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury
kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska
Mazowieckiego”
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), Programach Funkcjonalno-Użytkowych (PFU), Przedmiarach Robót
oraz Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentach, o których mowa w OPZ stanowiącym Załącznik nr 5
do SWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
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:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.2 – Rozwój
Transportu Kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – infrastruktura)

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Doprecyzowanie informacji wskazanej w Sekcji II.2.7 Ogłoszenia: Planowany termin zakończenia maksymalnie
22 miesiące od Daty Rozpoczęcia, z uwzględnieniem oferty Wykonawcy. Termin realizacji stanowi jedno z
kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zadeklarować całkowity termin realizacji mieszczący się w przedziale
od 20 do 22 miesięcy, przy czym skrócenie terminu należy określić w pełnych miesiącach

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:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie:
1)art. 108 ust. 1 oraz art. 108 ust. 2 ustawy Pzp z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1 lit. h, i w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za
przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp oraz
2)art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu określone
w pkt 2 poniżej.
2.Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
2.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
2.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
2.4.zdolności technicznej lub zawodowej.
3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
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zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający powyższe
okoliczności.
3.2.Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz badał, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w:
1)art. 108 ust. 1 pkt 1–6 oraz art. 108 ust. 2 ustawy Pzp z wyłączeniem podstaw określonych w art. 108 ust. 1
pkt 1 lit. h i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zakresie przestępstwa określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h
ustawy Pzp oraz
2)art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp.
3.3.Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 2.3–2.4 i sekcjach:III.1.2 oraz
III.1.3 poniżej i powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania braku wobec
niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu – zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu jednolitym europejskim
dokumencie zamówienia (dalej: JEDZ).
3.4.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
4.W stosunku do Podwykonawców, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome
Wykonawcy, jakim Podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, Zamawiający zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w:
1)art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 108 ust. 2 ustawy Pzp z wyłączeniem podstaw określonych w art. 108 ust. 1
pkt 1 lit. h) i art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w zakresie przestępstwa określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h)
ustawy Pzp oraz
2)art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 8, 9, 10 ustawy Pzp.
5.W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć JEDZ.Instrukcja
wypełniania JEDZ pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-EuropejskiDokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 12 000 000,00 PLN (słownie:
dwanaście milionów złotych). Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach
innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia
roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Ocena spełnienia warunków wskazanych powyżej nastąpi na podstawie nw. dokumentów:
2.1.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3
miesiące przed jej złożeniem;
2.2.inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej - jeżeli
z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w pkt 2.1. powyżej
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty
przez Wykonawcę dostępna jest dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w języku polskim. Oferta może być złożona tylko do
upływu terminu składania ofert. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w
dokumentach zamówienia.
3.Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
4.Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
otrzyma numer generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie
ewentualnego wycofania oferty.
5.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w przedmiotowym Ogłoszeniu - szczegółowe informacje dot. środków
komunikacji, przy użyciu których Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcami, informacje dot.
wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udostępnionej pod adresem http://www.wkd.com.pl
w lokalizacji dedykowanej przedmiotowemu zamówieniu.
6.Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 139 ust.1 ustawy Pzp - Zamawiający najpierw
dokona badania i oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7.Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym
i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert.
W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć JEDZ–
Wykonawca ograniczy się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez
wypełnienie sekcji α w części IV i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
8.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), JEDZ,
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza w szczególności
brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.
9.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia także Jednolity dokument podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, dot. każdego z tych podmiotów wraz z zobowiązaniem lub
innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym oddanie do dyspozycji Wykonawcy przez podmiot
udostępniający zasoby niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.
10.Wykonawca wskazujący Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia,
a na których zasobach nie polega, jeśli są już znani, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia wskazanych w Rozdziale IX ust. 4 SWZ, składa Jednolity Dokument, dot. każdego z tych
Podwykonawców.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:
1.1.budowę lub przebudowę na rzecz jednego Zamawiającego lub Zleceniodawcy w ramach jednej umowy/
kontraktu, nawierzchni torowej na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej, na której suma długości
budowanych lub przebudowywanych torów wynosiła łącznie co najmniej 5 kilometrów linii dwutorowej
zelektryfikowanej, przy czym co najmniej 1 kilometr wykonany był przy czynnym ruchu kolejowym po torach
sąsiednich, i
1.2.budowę lub przebudowę na rzecz jednego Zamawiającego lub Zleceniodawcy w ramach jednej umowy/
kontraktu, co najmniej 2 obiektów inżynieryjnych, wśród których pierwszym z obiektów jest most kolejowy a
drugim most kolejowy lub przepust, i
1.3.budowę lub przebudowę na rzecz jednego Zamawiającego lub Zleceniodawcy w ramach jednej umowy/
kontraktu, co najmniej 5 km sieci trakcyjnej na linii dwutorowej zelektryfikowanej wraz z konstrukcjami
wsporczymi.
2.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
Kierownik budowy – 1 osoba
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej
kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
-w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika
robót lub inspektora nadzoru na co najmniej 2 (dwóch) inwestycjach obejmujących: budowę lub przebudowę
linii kolejowej, w tym na co najmniej jednej z tych inwestycji wykonano budowę lub przebudowę 1 (jednej) stacji
kolejowej, a wartość ww. inwestycji wyniosła łącznie co najmniej 30 000 000,00 zł brutto (trzydzieści milionów
złotych)
Kierownik robót torowych - 1 osoba
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w
specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
-co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora
nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej, w zakresie robót torowych
Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym – 1 osoba
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności urządzenia sterowania ruchem kolejowym
-co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora
nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
Kierownik robót mostowych – 1 osoba
-uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej mostowej
-co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora
nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej, związanych z budową lub przebudową kolejowych obiektów
inżynieryjnych takich jak: most i przepust
Projektant w zakresie sterowania ruchem kolejowym – 1 osoba
-uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania, w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym
-co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku Projektanta w zakresie urządzeń sterowania ruchem
kolejowym
Ciąg dalszy w polu "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów"
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował narzędziami
i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym zgodnie z poniższym
wyszczególnieniem:
a)1 szt.-samochód samowyładowczy
b)1 szt.-samochód skrzyniowy
c)4 szt.-koparka podsiębierna gąsienicowa do usuwania gruntu w pasie torowiska
d)2 szt.-spycharka gąsienicowa o szerokości minimum 2,5 metra z automatycznym sterowaniem przy pomocy
instrumentów geodezyjnych
e)2 szt.-walec wibracyjny o ciężarze minimum 10 ton
f)2 szt.-walec stalowy gładki wibracyjny i statyczny
g)1 szt.-żuraw samojezdny kołowy
h)1 szt.-lokomotywa spalinowa normalnotorowa
i)1 szt.-zgarniarka tłucznia
j)1 szt.-koparka dwudrogowa z łyżką chwytakową i zaczepem do zawiesi
k)1 szt.-zgrzewarka szyn
l)1 szt.-podbijarka toru dwupodkładowa z zagęszczaczami tłucznia za czołami podkładów
m)1 szt.-podbijarka uniwersalna (torowo-rozjazdowa) z wysięgnikiem do unoszenia trzeciego toku szynowego i
zagęszczaczami tłucznia za czołami podkładów,
n)1 szt.-profilarka torowa z zasobnikiem tłucznia i pługami: poziomymi i bocznymi do skarpy pryzmy
o)1 szt.-stabilizator dynamiczny torowo-rozjazdowy
p)1 szt.-ciężkie kafary z młotami szybko bijącymi lub wibromłoty do wbijania stalowych ścianek szczelnych
q)1 szt.-pociąg do montażu i regulacji sieci trakcyjnej
3.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
Postępowaniu:
3.1.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Zał.nr 6 do SWZ;
3.2.wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu osób stanowi Zał.nr 8 do SWZ;
3.3.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3
miesiące przed jej złożeniem;
3.4.inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej - jeżeli
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z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w pkt 3.3;
3.5.wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu
narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych stanowi Zał.nr 7 do SWZ.
4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
5.W przypadku, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.
III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie:
jeden milion złotych).
Szczegółowe informacje dot. wadium zawiera Rozdział XVIII SWZ.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Szczegółowe informacje dot. zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zawiera Rozdział XXVIII SWZ.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w złotych polskich
(PLN). Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został w Załączniku nr 4 do SWZ Projektowane
Postanowienia Umowy (Umowa).
UWAGA:
Zamawiający korzystając z dyspozycji art. 257 ustawy Pzp informuje, iż może unieważnić postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Ofertę wspólną mogą złożyć Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika
do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –
zgodnie z postanowieniem art. 58 ustawy Pzp.
3.Szczegółowe informacje nt. oferty wspólnej zawiera Rozdział XVI SWZ - udostępniony na stronie
Zamawiającego pod adresem http://www.wkd.com.pl, w lokalizacji dedykowanej przedmiotowemu zamówieniu.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy jak i Zamawiającego, zawierają Projektowane Postanowienia
Umowne (Umowa) stanowiąca Załącznik nr 4 do SWZ.

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
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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
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Po dokonaniu wstępnego badania i oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty,
przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty
niepodlegające odrzuceniu.Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie aukcji elektronicznych UZP pod
adresem: https://aukcje.uzp.gov.pl/.
Szczegółowe informacje dot. aukcji zawiera Rozdz.XXV SWZ.

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: 07/10/2021
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: 03/02/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania informacje, o których mowa
w art. 222 ust. 5 ustawy.
2.W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym powyżej, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii, o czym Zamawiający poinformuje
na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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:
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1.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1.1.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ustawie Pzp:
-art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2(z wyłączeniem przesłanki zawartej w art 108 ust. 1 pkt 1 lit. h)
-art. 108 ust. 1 pkt 4, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
karnego
-art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a
-art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b, dotycząca ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
-art. 109 ust. 1 pkt 3, dotycząca skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono
karę aresztu, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
1.2.oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Zał.nr 10 do SWZ;
1.3.informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art 108 ust. 2 ustawy Pzp,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem;
1.4.odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
1.5.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w
ustawie Pzp:
-art. 108 ust. 1 pkt 3,
-art. 108 ust. 1 pkt 4, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
-art. 108 ust. 1 pkt 5, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
-art. 108 ust. 1 pkt 6,
-art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b, dotyczących ukazania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia
wolności lub karę grzywny,
-art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c,
-art. 109 ust. 1 pkt 3, dotyczących ukazania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności
lub karę grzywny,
-art. 109 ust. 1 pkt 7 – 10
sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Zał.nr 11 do SWZ.
2.Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w przedmiotowym Ogłoszeniu - szczegółowe informacje dla
Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie
dokumentów określonych w pkt 1 powyżej, znajdują się w Rozdziale XIV ust. 4 SWZ, udostępnionej na
stronie prowadzonego postępowania dostępnej na stronie http://www.wkd.com.pl w lokalizacji dedykowanej
przedmiotowemu zamówieniu.
3.Kryteria oceny ofert: Cena ofertowa brutto 85%, Termin realizacji - 15%. Szczegółowe informacje dot.
kryteriów oceny ustanowionych w postępowaniu zawiera Rozdział XXIV SWZ.
4.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej
kwotę 5 350 000 euro dla robót budowlanych na podstawie Działu V ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
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zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.) zwana w treści ogłoszenia "ustawa Pzp",
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia udostępnionej
na stronie prowadzonego postępowania dostępnej na stronie http://www.wkd.com.pl w lokalizacji dedykowanej
przedmiotowemu zamówieniu.
5.Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców,
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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 / 4587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Wykonawcy, 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 Pzp, przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. 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 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i
Średnich Przedsiębiorców.
2.Odwołanie przysługuje na:
1)niezgodną z przepisami ustawy Pzp 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 Pzp;
3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że
Zamawiający był do tego obowiązany.
3.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
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pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
4.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);
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 Zamawiającego.
6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 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.
7.Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
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 Działu IX Rozdziału 3 ustawy Pzp
nie stanowią inaczej.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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 / 4587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2021
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