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Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOgłoszenie o udzieleniu zamówieniaOgłoszenie o udzieleniu zamówieniaOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowaniaWyniki postępowaniaWyniki postępowaniaWyniki postępowania

Roboty budowlaneRoboty budowlaneRoboty budowlaneRoboty budowlane

Legal Basis:Legal Basis:Legal Basis:Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresy

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

527-020-63-46

ul. Mazowiecka 14

Warszawa

00-048

Polska

Osoba do kontaktów: Anna Goebel

Tel.: +48 222449000

E-mail: przetargi@mzdw.pl

Faks: +48 222449013

Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: 

Główny adres: www.mzdw.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

II.1) Wielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 

52+714

Numer referencyjny: 132/18

II.1.2) Główny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPV

45233120

II.1.3) Rodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówienia

Roboty budowlane
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II.1.4) Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – 

Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice na odcinku od km 41+272 do 

km 52+714 (rzeczywisty kilometraż: od km 41+178 do km 51+599) na 

terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice; powiatów: grodziskiego i 

żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. – 

Radziejowice) – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w 

ramach RPO WM 2014-2020

II.1.6) Informacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 24 752 400.96 EUR

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

45111000

45112710

45111200

45233220

45231300

45233290

45233221

45233292

45231200

45315300

45316110

45221111

45231000

45232000

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL7

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1.1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – 

Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice na odcinku od km 41+272 do 

km 52+714 (rzeczywisty kilometraż: od km 41+178 do km 51+599) na 

terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice; powiatów: grodziskiego i 

żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. – 

Radziejowice). Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w 

Dokumentacji Projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

(Część IV SIWZ).

1.2. Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest 

na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej 

organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia oraz aktualizacji 

Projektu Stałej Organizacji Ruchu po zakończeniu realizacji umowy.

1.3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
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W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

1.4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie 

realizacji zamówienia.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia:

— praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie i rozliczenie kontraktu.

1.5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające 

zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Wykonawca na każde 

wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób 

zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności:

— dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

— datę złożenia oświadczenia,

— wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy.

Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko 

pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez 

Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wskazanych powyżej.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 

spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej.

1.6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN za każdy 

przypadek.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 30

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10
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Sekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: 

PO16926

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 uPzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu 

Unii Europejskiej nie zostaną mu przyznane.

IV.1) OpisOpisOpisOpis

IV.1.1) Rodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupówzakupówzakupówzakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: 

tak

IV.2) Informacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 100-227551

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupówInformacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupówInformacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupówInformacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w 

postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnegopostaci wstępnego ogłoszenia informacyjnegopostaci wstępnego ogłoszenia informacyjnegopostaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

30/10/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Skanska S.A.

al. Solidarności 173

Warszawa

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 106 724 

927.23 PLN
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Sekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniające

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 57 024 100.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona 

podwykonawcom: 

Rob. budowlane w zakr. sieci: gaz., wod., kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej, teletechnicznych, elektroenergetycznych, rob. inżynieryjne i 

budowlane, rob. geodezyjne, transport i rozładunek materiałów, stała i 

tymczasowa org. ruchu, rob. przygotowawcze, usł. archeologiczne, 

konserwatora zabytków i specjalistyczne w zakr. ochrony środowiska, rob. 

bud. w zakr. budowy, rozbiórki ob. inż. i tymczasow

VI.3) Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan 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 mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

1. Odwołanie przysługuje 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.

3. 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.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 

podpisu.

5. 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.
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6. 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. 180 ust. 5 zdanie drugie albo 

w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. 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.

8. Odwołanie wobec innych czynności 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. 

9. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 

dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o 

zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania 

wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert 

bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia 

przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, 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:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/11/2018
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