
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi gminnej ul. Andersa w miejscowości Janów wraz z infrastrukturą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Babice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271855

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 32

1.5.2.) Miejscowość: Stare Babice

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-082

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://starebabice.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Andersa w miejscowości Janów wraz z infrastrukturą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed8b9c18-a6e3-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00084878

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052169/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa ul. Andersa w Janowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
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SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://starebabice.bip.net.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://starebabice.bip.net.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z IX Rozdziałem SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawarte w XXII Rozdziale SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIZiF.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Andersa w
Janowie wraz z infrastrukturą” na wykonanie, którego Zamawiający posiada decyzję 
nr 361/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej
nr 4100707W ulicy Andersa w Janowie wraz z infrastrukturą, w gminie Stare Babice.
2. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej i obejmuje wykonanie robót budowlanych,
prac i czynności wynikających z dokumentacji projektowej, projektu stałej organizacji ruchu, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz umowy, tj.:
1) rozbudowę ul. Andersa na odcinku od oznaczonego początku rozbudowy na rys. 1 (Zamawiający informuje, iż wykonał
przebudowę skrzyżowania ul. Andersa i ul. Pohulanki), do drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego DW898, tj. na odcinku o
długości ok. 875 m;
2) wykonanie pomiarów geodezyjnych zjazdów z posesji (środek bramy) oraz osi jezdni (na wysokości każdej bramy) a
następnie sporządzenie przez uprawnionego geodetę szkiców uwzględniających zaprojektowaną niweletę i wykonane
pomiary w terenie. Powyższa czynność ma na celu weryfikację zaprojektowanej niwelety w stosunku do aktualnych
warunków terenowych;
3) budowę zjazdów ujętych w dokumentacji projektowej, a także zjazdów ujętych na mapie PZT Andersa 25.10.2022-PZT
MPCP;
4) budowę kanalizacji deszczowej;
5) w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą wodno – kanalizacyjną wykonanie wszelkich robót budowlanych
zgodnie z wytycznymi zarządcy sieci tj. GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o. (załącznik nr 12 do SWZ);
6) dokonanie regulacji istniejących urządzeń infrastruktury technicznej do poziomu nawierzchni jezdni (chodnika) w
uzgodnieniu z ich właścicielami; w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy podczas realizacji przedmiotu umowy
stosować wytyczne określone w załączniku nr 12 do SWZ, brak protokołu odbioru końcowego urządzeń wod.-kan (w
przypadku GPK Eko-Babice Sp. z o.o.) lub zgłoszenie przez właściciela urządzeń braku ich regulacji roboty stanowiące
przedmiot umowy nie zostaną odebrane do czasu wykonania ww. czynności;
7) zaprojektowanie i dostarczenie Zamawiającemu do akceptacji projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót, a następnie uzgodnienie go z odpowiednimi podmiotami 
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z uwzględnieniem:
a) możliwości zamknięcia ul. Andersa przy zapewnieniu dojazdu użytkowników posesji przylegających, a także zapewnieniu
dojazdu pojazdom odbierającym odpady komunalne,
b) braku możliwości zamknięcia skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Andersa;
8) rozebranie wszelkich ogrodzeń (reklam, tablic, wiat) znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji oraz
wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nieruchomości w postaci słupków metalowych i siatki oraz bramy i furtki, które
zostaną zdemontowane przed zakończeniem inwestycji lub wcześniej na wniosek właściciela posesji. Na wniosek
właściciela posesji Wykonawca zwróci wszystkie elementy rozebranych ogrodzeń. Termin rozbiórki ogrodzenia zostanie
ustalony z Zamawiającym i właścicielem minimum 2 tygodnie przed rozbiórką, rozbiórka ogrodzenia jest możliwa po
uprzednim wykonaniu ogrodzenia tymczasowego. Zamawiający nie uwzględnia w umowie odtworzenia ogrodzeń ujętych w
przedmiarze robót od pozycji 18 do 48;
9) przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z dostarczeniem systemu bezprzewodowej kontroli opraw – Zamawiający
wymaga, żeby oświetlenie uliczne (oprawy oświetleniowe) były wyposażone w system bezprzewodowej kontroli opraw; w
związku z powyższym Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiający dokumentację techniczną ww. systemu z
uwzględnieniem:
a) szafki oświetlenia ulicznego należy wyposażyć w następujące elementy: kompensator mocy biernej (należy dobrać
parametry kompensatora na podstawie pomiarów po wykonaniu instalacji, szczególnie dotyczy mocy biernej
pojemnościowej), system sterowania umożliwiający zarządzanie i odczyt danych bez konieczności fizycznego otwierania
szafy poprzez połączenie bezprzewodowe lokalne (np. bluetooth) lub „on-line”- kontrola i zarządzanie systemem przez
stronę www, ograniczniki przepięć i ograniczniki prądu rozruchu instalacji oświetleniowej „SOFT START” - zabezpieczenie
przepięciowe i przed udarem piorunowym, sterownik umożliwiający sterowanie i nadzór poszczególnymi oprawami
wchodzącymi w skład projektowanej instalacji oświetlenia, aktywny filtr harmonicznych zapewniający dynamiczną
kompensację mocy biernej,
b) oprawy oświetleniowe wyposażyć w urządzenia umożliwiające bezprzewodową komunikację między poszczególnymi
oprawami a sterownikiem zlokalizowanym w szafie sterowania oświetleniem, umożliwiając w ten sposób zdalne sterowanie
poszczególnymi oprawami oraz wgląd do stanu pracy oprawy. System sterowania pracą opraw powinien umożliwiać, w
razie konieczności indywidualną nastawę poziomu strumienia świetlnego dla każdej z zainstalowanych opraw;
UWAGA! Zamawiający informuje, że posiada system sterowania oświetleniem Schreder EXEDRA w związku z czym
wymaga, aby w ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonać kompatybilne rozwiązanie z posiadanym przez
Zamawiającego bez konieczności stosowania dodatkowych aplikacji czy innych rozwiązań.
10) przebudowę sieci elektroenergetycznej nN;
11) przebudowę sieci telekomunikacyjnej i światłowodowej;
12) aktualizację warunków usunięcia kolizji PGE oraz wykonanie prac wynikających z tych warunków;
13) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, jednocześnie na całej jej szerokości bez żadnych szwów podłużnych;
14) wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu;
15) uporządkowanie terenu wykonywania robót;
16) wycinkę drzew oraz usunięcie karp – wycięte drzewa należą do Wykonawcy, ich wartość należy odliczyć od ceny za
wykonanie przedmiotu umowy;
17) wykonanie zieleni drogowej;
18) pełną obsługę geodezyjną zadania;
19) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej; dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej:
a) projekty budowlane będące załącznikiem do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z naniesionymi
ewentualnymi zmianami,
b) protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i po jego zakończeniu,
c) atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu
umowy,
d) protokoły częściowe odbioru robót,
e) dziennik budowy i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp.;
20) aktualizację projektu stałej organizacji ruchu (SOR). Do oferty należy przyjąć oznakowanie załączonego SOR-u.
Ewentualne różnice zostaną rozliczone kosztorysem różnicowym;
21) zgłoszenie odpowiednim organom zamiaru wprowadzenia stałej organizacji ruchu;
22) złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania, a
także uzyskanie klauzuli o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
23) przeprowadzenie czynności jakie należy wykonać w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a które wynikają z przepisów,
warunków technicznych lub dokumentów jakie zostały wydane w trakcie powstawania dokumentacji projektowej oraz
wynikają ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
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45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp. 
Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie
polegał na powtórzeniu robót podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie
przekroczy 4 431 486,69 zł 
i została uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia.
Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych oraz pozostałych czynności, które
stanowią przedmiot zamówienia w zamówieniu podstawowym w szczególności robót i czynności związanych z rozbudową ul.
Andersa w Janowie, a także inne roboty, dostawy lub usługi (w tym w zakresie innych branż, które nie stanowią przedmiotu
zamówienia), które staną się wymagalne do wykonania w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie, po przeprowadzeniu
negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie z wolnej ręki na podstawie ustawy pzp. Decyzję w tym zakresie
podejmuje Zamawiający.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie 
z art. 112 ust. 1 ustawy:
1. Zdolność techniczna i zawodowa – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej:
a) 2 roboty budowlane (realizowane na podstawie dwóch odrębnych umów) polegające na budowie/przebudowie drogi o
nawierzchni asfaltobetonowej wraz z wykonaniem jej nawierzchni (asfaltobeton), konstrukcji oraz budową chodnika, o
długości drogi co najmniej 500 m lub powierzchni drogi co najmniej 3 000 m2 każda robota budowlana, oraz 
b) 2 roboty budowlane (realizowane na podstawie dwóch odrębnych umów) polegające na budowie kanału
deszczowego/ogólnospławnego/sanitarnego o długości co najmniej 200 m i średnicy co najmniej 200 mm zlokalizowanego
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w drodze o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej lub z kostki betonowej) każda robota budowlana oraz
c) 2 roboty budowlane (realizowane na podstawie dwóch odrębnych umów) polegające na budowie linii oświetlenia
ulicznego każda robota budowlana.
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy:
a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a
które upoważniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z budową dróg oraz posiadającym doświadczenie w
kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy podczas realizacji co najmniej 2 robót, które swoim zakresem
obejmowały co najmniej budowę/przebudowę drogi o nawierzchni asfaltobetonowej wraz wykonaniem jej nawierzchni
(asfaltobeton), konstrukcji oraz budową chodnika, o długości drogi co najmniej 500 m lub powierzchni drogi co najmniej 3
000 m2 każda robota budowlana i roboty te zostały zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres od uzyskania uprawnień przez kierownika budowy jest krótszy to w tym okresie oraz 
b) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tej
funkcji przy budowie kanalizacji deszczowej drogi oraz posiadającym doświadczenie 
w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót podczas realizacji co najmniej 2 robót, które swoim zakresem
obejmowały co najmniej budowę kanału deszczowego/ogólnospławnego/sanitarnego o długości co najmniej 200 m i
średnicy co najmniej 200 mm zlokalizowanego w drodze o nawierzchni utwardzonej (bitumicznej lub z kostki betonowej)
każda robota budowlana i roboty te zostały zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres od uzyskania uprawnień przez kierownika robót jest krótszy to w tym okresie oraz
c) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do kierowania robotami budowlanymi
związanymi z budową sieci oświetlenia ulicznego/przebudową linii nn.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z IV Rozdziałem
SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z IV Rozdziałem SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 70
000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) zgodnie z warunkami określonymi w SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z VII Rozdziałem SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00084878/01 z dnia 2023-02-07

2023-02-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane



8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-22 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania w szczególności: opis przedmiotu zamówienia i warunki jego
wykonania, podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu, rodzaje oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca
musi złożyć, kryteria oceny ofert dostępne, informacje dotyczące RODO są w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dostępnych
na stronie internetowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice.
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