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Polska-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg
2016/S 181-324455

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

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

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Warszawa
00-048
Polska
Tel.:  +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl 
Faks:  +48 222449013
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzdw.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem
w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754” – odcinek I od km 29+451,00 do km 37+690,00.
Numer referencyjny: 023/16

II.1.2) Główny kod CPV
45233120

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1) „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze
skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754” – odcinek I od km 29+451,00 do km 37+690,00 –
przewidziana do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM

mailto:przetargi@mzdw.pl
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2) Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ). oraz
Dokumentacji Projektowej (Część IV SIWZ) Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany
jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania
realizacji Zamówienia oraz sprawowania nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia inwestycji. Jeżeli w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach przetargowych występują znaki
towarowe lub normy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do przedstawionych.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 27 880 951.89 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233129

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL128
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Województwo mazowieckie, droga wojewódzka nr 747.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze
skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754” – odcinek I od km 29+451,00 do km 37+690,00 –
przewidziana do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM
2) Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ). oraz
Dokumentacji Projektowej (Część IV SIWZ) Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany
jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania
realizacji Zamówienia oraz sprawowania nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia inwestycji. Jeżeli w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach przetargowych występują znaki
towarowe lub normy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do przedstawionych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 10

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: RPMA.07.01.00-14-6078/16.

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
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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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 033-052516

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:
13/09/2016

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 14
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
STRABAG Sp. z o.o.
Parzniewska 10
Pruszków
05-800
Polska
Kod NUTS: PL12A
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 27 880 951.89 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
1. obiekty inżynierskie
2. odwodnienia
3. zieleń
4. sieci elektryczne
5. oświetlenia drogowe
6. telekomunikacja
7. stała organizacja ruchu
8. geodezja
9. roboty brukarskie
10. roboty wykończeniowe
11 pobocza.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52516-2016:TEXT:PL:HTML
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VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: uzp@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:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 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.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2016

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

