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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45308-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty w zakresie naprawy dróg
2022/S 020-045308

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 6792597429
Adres pocztowy: ul. Centralna 53
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-586
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: siedziba zamawiajacego
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl 
Tel.:  +48 126167000
Faks:  +48 126167417
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zdmk.krakow.pl
Adres profilu nabywcy: https://zdmk.krakow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://zdmk.krakow.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://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa ulic w istniejącym pasie drogowym z podziałem na 4 części.

II.1.2) Główny kod CPV
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45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przebudowa ulic w istniejącym pasie drogowym z podziałem na 4 części: cz. 1 ul. Łukasiewicza, Wybickiego, al. 
Trzech Wieszczów (wybrane odcinki) Armi Krajowej, cz. 2 ul Kobierzyńska, Dębowa, Ludwinowska, Olszanicka, 
Rzepichy, Królowej Jadwigi, Lea, cz. 3 ul Zakopiańska, Jugowicka, Kuryłowicza, Herberta, cz. 4 Kocmyrzowska, 
Kamieńskiego, Zagłoby.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 22 900 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa ulic w istniejącym pasie drogowym - Łukasiewicza, Wybickiego, al. Trzech Wieszczów (wybrane 
odcinki), Armii Krajowej
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140 Roboty drogowe
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przebudowa ulic w istniejącym pasie drogowym - Łukasiewicza, Wybickiego, al. Trzech Wieszczów (wybrane 
odcinki), Armii Krajowej.
Szacunkowe ilości głównych robót do wykonania:
Nawierzchnie bitumiczne jezdni: około 43 626m²
Krawężniki: około 900 mb
Podbudowa z kruszywa około 2 360 m2
Odbudowa studni wodościekowych około 6 szt.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1. dysponowanie następującą ilością sprzętu: koparko-ładowarka (dopuszczalne stosowanie oddzielnie koparki 
i ładowarki)-2 szt.,samochody samowyładowcze min 10t - 4 szt.(z tego mi z tego minimum 50% musi spełniać 
normę emisji spalin EURO 6, pozostałe minimum EURO 4), rozkładarka do mas bitumicznych-2 szt., walec 
gumowy-2 szt., walec stalowy-2 szt., frezarka do mas bitumicznych- 2 szt.
2. wykazanie wykonania co najmniej następującą ilości zrealizowanych robót:
- co najmniej 25 000m2 W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
- co najmniej 25 000m2 W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
- co najmniej 800mb Krawężnik kamienny / betonowy
3.dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń, posiadającą 
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minimum 3 letnie doświadczenie, które nabyły pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty 
budowlanej polegającej na wykonaniu remontów o zakresie zbliżonym/porównywalnym do przedmiotu 
zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa ulic w istniejącym pasie drogowym - Kobierzyńska, Dębowa, Ludwinowska, Olszanicka, Rzepichy, 
Królowej Jadwigi, Lea
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140 Roboty drogowe
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przebudowa ulic w istniejącym pasie drogowym - Kobierzyńska, Dębowa, Ludwinowska, Olszanicka, Rzepichy, 
Królowej Jadwigi, Lea
Szacunkowe ilości głównych robót do wykonania:
Nawierzchnie bitumiczne jezdni: około 39 250 m²
Nawierzchnie chodników: około 3155 m²
Krawężniki: około 2640 mb
Podbudowa z kruszywa około 3860 m2
Odbudowa studni wodościekowych około 7 szt.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1. dysponowanie następującą ilością sprzętu: koparko-ładowarka (dopuszczalne stosowanie oddzielnie koparki 
i ładowarki)-2 szt.,samochody samowyładowcze min 10t - 4 szt.(z tego mi z tego minimum 50% musi spełniać 
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normę emisji spalin EURO 6, pozostałe minimum EURO 4), rozkładarka do mas bitumicznych-2 szt., walec 
gumowy-2 szt., walec stalowy-2 szt., frezarka do mas bitumicznych- 2 szt.
2. wykazanie wykonania co najmniej następującą ilości zrealizowanych robót:
- co najmniej 25 000 m2 W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
- co najmniej 25 000 m2 W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
- co najmniej 3000 m2 nawierzchni z kostki betonowej / płyt betonowych
- co najmniej 2500 mb Krawężnik kamienny / betonowy
3.dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń, posiadającą 
minimum 3 letnie doświadczenie, które nabyły pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty 
budowlanej polegającej na wykonaniu remontów o zakresie zbliżonym/porównywalnym do przedmiotu 
zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa ulic w istniejącym pasie drogowym - Zakopiańska, Jugowicka, Kuryłowicza, Herberta
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140 Roboty drogowe
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przebudowa ulic w istniejącym pasie drogowym - Zakopiańska, Jugowicka, Kuryłowicza, Herberta
Szacunkowe ilości głównych robót do wykonania:
Nawierzchnie bitumiczne jezdni: około 50 650 m²
Krawężniki: około 2640 mb
Nawierzchnie chodników : około 3050 m²
Podbudowa z kruszywa około 3050 m2
Odbudowa studni wodościekowych około 10 szt.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1. dysponowanie następującą ilością sprzętu: koparko-ładowarka (dopuszczalne stosowanie oddzielnie koparki 
i ładowarki)-2 szt.,samochody samowyładowcze min 10t - 4 szt.(z tego mi z tego minimum 50% musi spełniać 
normę emisji spalin EURO 6, pozostałe minimum EURO 4), rozkładarka do mas bitumicznych-2 szt., walec 
gumowy-2 szt., walec stalowy-2 szt., frezarka do mas bitumicznych- 2 szt.
2. wykazanie wykonania co najmniej następującą ilości zrealizowanych robót:
- co najmniej 25 000 m2 W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
- co najmniej 25 000 m2 W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
- co najmniej 3000 m2 nawierzchni z kostki betonowej / płyt betonowych
- co najmniej 4000 mb Krawężnik kamienny / betonowy
3.dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń, posiadającą 
minimum 3 letnie doświadczenie, które nabyły pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty 
budowlanej polegającej na wykonaniu remontów o zakresie zbliżonym/porównywalnym do przedmiotu 
zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa ulic w istniejącym pasie drogowym - Kocmyrzowska, Kamieńskiego, Zagłoby
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140 Roboty drogowe
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przebudowa ulic w istniejącym pasie drogowym - Kocmyrzowska, Kamieńskiego, Zagłoby
Szacunkowe ilości głównych robót do wykonania:
Nawierzchnie bitumiczne jezdni: około 28 600 m²
Nawierzchnie chodników: około 1070 m²
Krawężniki: około 2900 mb
Podbudowa z kruszywa około 1560 m2
Odbudowa studni wodościekowych około 5 szt.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
1. dysponowanie następującą ilością sprzętu: koparko-ładowarka (dopuszczalne stosowanie oddzielnie koparki 
i ładowarki)-2 szt.,samochody samowyładowcze min 10t - 4 szt.(z tego mi z tego minimum 50% musi spełniać 
normę emisji spalin EURO 6, pozostałe minimum EURO 4), rozkładarka do mas bitumicznych-2 szt., walec 
gumowy-2 szt., walec stalowy-2 szt., frezarka do mas bitumicznych- 2 szt.
2. wykazanie wykonania co najmniej następującą ilości zrealizowanych robót:
- co najmniej 25 000 m2 W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
- co najmniej 25 000 m2 W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
- co najmniej 1000 m2 nawierzchni z kostki betonowej / płyt betonowych
- co najmniej 1500 mb Krawężnik kamienny / betonowy
3.dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej: drogowej bez ograniczeń, posiadającą 
minimum 3 letnie doświadczenie, które nabyły pełniąc funkcję kierownika budowy co najmniej jednej roboty 
budowlanej polegającej na wykonaniu remontów o zakresie zbliżonym/porównywalnym do przedmiotu 
zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
04/03/2022

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

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

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
04/03/2022

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

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
Tel.:  +48 224587706
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w 
Dziale IX Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587706
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2022
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