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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH
Krajowy numer identyfikacyjny: 276303005
Adres pocztowy: UL. LECHICKA 24
Miejscowość: KATOWICE
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-609
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: JUSTYNA CICHOCKA
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl 
Tel.:  +48 327819211
Faks:  +48 327819200
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.katowice.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ZARZĄDZANIE DROGAMI WOJEWÓDZKIMI

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od DK 52 do drogi wojewódzkiej nr 946 Część I - odcinek A,B,C od km 
17+651 do km 30+520 Część II - odcinek D,E od km 30+520 do km 35+013
Numer referencyjny: WI-K/P/200616/1

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Niniejsze zadanie składa się z:
— części I, i
— części II.
Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z późniejszymi zmianami. Dla przedmiotowej 
inwestycji pozyskano decyzję Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 28 
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lutego 2020 r. nr 3/2020 znak: IFXIII.7820.11.2019. Szczegółowy opis realizacji zadania jest przedstawiony w 
opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegóły zamówienia w SIWZ i w dalszej części ogłoszenia.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 174 829 447.68 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od DK 52 do drogi wojewódzkiej nr 946 Część I - odcinek A,B,C od km 
17+651 do km 30+520
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32520000 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
45000000 Roboty budowlane
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231221 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232210 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
32562000 Kable światłowodowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DROGA WOJEWÓDZKA NR 948

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze zadanie składa się z:
Części I, która obejmuje odcinek A,B,C od km 17+651 do km 30+520. Odcinek A i C podlegać będzie na 
pełnej przebudowie. DW 948 zostanie przebudowana w sposób pozwalający na doprowadzenie drogi do 
wymaganych przez Zamawiającego oraz przez warunki techniczne parametrów. Na tych zakresach przewiduje 
się również kompleksową przebudowę systemu odwodnienia, który z uwagi na budowę nowych odcinków 
chodników ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś. 
Odcinek B podlegać będzie uproszczonej przebudowie, tj. przebudowie konstrukcji nawierzchni DW 948. Na 
tych odcinkach projektuje się geometryczne odtworzenie w planie i profilu stanu istniejącego. Przebudowywana 
konstrukcja zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś. Na tym zakresie zachowany zostanie 
istniejący sposób odwodnienia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryterium jakości - Nazwa: OKRES GWARANCJI / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: WARTOŚĆ WTÓRNEGO MODUŁU ODKSZTAŁCENIA E2 PODBUDOWY 
ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dod. inf. z sekcji II.1.4)
Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z późniejszymi zmianami. Dla przedmiotowej 
inwestycji pozyskano decyzję Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 
28.02.2020r. nr 3/2020 znak: IFXIII.7820.11.2019. Szczegóły w OPZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od DK 52 do drogi wojewódzkiej nr 946 Część II - odcinek D,E od km 
30+520 do km 35+013
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32520000 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
45000000 Roboty budowlane
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231221 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232210 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
32562000 Kable światłowodowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DROGA WOJEWÓDZKA NR 948

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze zadanie składa się z:
Części II, która obejmuje odcinek D i E od km 30+520 do km 35+013. Odcinek D podlegać będzie uproszczonej 
przebudowie, tj. przebudowie konstrukcji nawierzchni DW 948. Na tym odcinku projektuje się geometryczne 
odtworzenie w planie i profilu stanu istniejącego. Przebudowywana konstrukcja zostanie dostosowana 
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do wymagań nośności 115kN/oś. Na tym zakresie zachowany zostanie istniejący sposób odwodnienia. 
Odcinek E podlegać będzie pełnej przebudowie. DW 948 zostanie przebudowana w sposób pozwalający 
na doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiającego oraz przez warunki techniczne parametrów. 
Na tych zakresach przewiduje się również kompleksową przebudowę systemu odwodnienia, który z uwagi 
na budowę nowych odcinków chodników ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do 
wymagań nośności 115kN/oś.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: OKRES GWARANCJI / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: WARTOŚĆ WTÓRNEGO MODUŁU ODKSZTAŁCENIA E2 PODBUDOWY 
ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z późniejszymi zmianami. Dla przed. inwestycji 
pozyskano decyzję Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 28.02.2020r. nr 
3/2020 znak: IFXIII.7820.11.2019. Szczegółowy opis realizacji zadania jest w OPZ.

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

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 144-353256

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 nr: 1

Część nr: I

Nazwa:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od DK 52 do drogi wojewódzkiej nr 946 Część I - odcinek A,B,C od km 
17+651 do km 30+520

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/04/2021

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353256-2020:TEXT:PL:HTML
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: KONSORCJUM LIDER: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. Z O.O. ADRES DO 
KORESPONDENCJI: UL. KOLISTA 25, 40-467 KATOWICE
Krajowy numer identyfikacyjny: 010663804
Adres pocztowy: WYSOKA UL. LIPOWA 5a
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 52-200
Państwo: Polska
E-mail: witold.bembenek@strabag.com 
Tel.:  +48 327350340
Faks:  +48 327350342
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PARTNER: PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE „IMB-PODBESKIDZIE” SP. Z O.O.
Krajowy numer identyfikacyjny: P-070422175
Adres pocztowy: UL. GÓRNY BÓR 31a
Miejscowość: SKOCZÓW
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-430
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 160 871 525.78 PLN
Najtańsza oferta: 154 888 252.09 PLN / Najdroższa oferta: 192 992 869.65 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Zgodnie z deklaracją zawartą w Formularzu Ofertowym Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia 
przy udziale podwykonawców.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: II

Nazwa:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od DK 52 do drogi wojewódzkiej nr 946 Część II - odcinek D,E od km 
30+520 do km 35+013

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/04/2021

mailto:witold.bembenek@strabag.com
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: KONSORCJUM LIDER: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP. Z O.O. ADRES DO 
KORESPONDENCJI: UL. KOLISTA 25, 40-467 KATOWICE
Krajowy numer identyfikacyjny: 010663804
Adres pocztowy: WYSOKA UL. LIPOWA 5a
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 52-200
Państwo: Polska
E-mail: witold.bembenek@strabag.com 
Tel.:  +48 327350340
Faks:  +48 327350342
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PARTNER: PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE „IMB-PODBESKIDZIE” SP. Z O.O.
Krajowy numer identyfikacyjny: P-070422175
Adres pocztowy: UL. GÓRNY BÓR 31a
Miejscowość: SKOCZÓW
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-430
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 56 845 069.00 PLN
Najtańsza oferta: 60 151 968.56 PLN / Najdroższa oferta: 73 870 317.24 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom zgodnie z deklaracją zawartą w 
Formularzu Ofertowym Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia: przy udziale podwykonawców.

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

INFORMACJE DO SEKCJI: II.1.4)
Niniejsze zadanie składa się z:
•Części I, która obejmuje odcinek A,B,C od km 17+651 do km 30+520. Odcinek A i C podlegać będzie na 
pełnej przebudowie. DW 948 zostanie przebudowana w sposób pozwalający na doprowadzenie drogi do 
wymaganych przez Zamawiającego oraz przez warunki techniczne parametrów. Na tych zakresach przewiduje 
się również kompleksową przebudowę systemu odwodnienia, który z uwagi na budowę nowych odcinków 
chodników ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś. 
Odcinek B podlegać będzie uproszczonej przebudowie, tj. przebudowie konstrukcji nawierzchni DW 948. Na 
tych odcinkach projektuje się geometryczne odtworzenie w planie i profilu stanu istniejącego. Przebudowywana 

mailto:witold.bembenek@strabag.com
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konstrukcja zostanie dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś. Na tym zakresie zachowany zostanie 
istniejący sposób odwodnienia.
•Części II, która obejmuje odcinek D i E od km 30+520 do km 35+013. Odcinek D podlegać będzie 
uproszczonej przebudowie, tj. przebudowie konstrukcji nawierzchni DW 948. Na tym odcinku projektuje 
się geometryczne odtworzenie w planie i profilu stanu istniejącego. Przebudowywana konstrukcja zostanie 
dostosowana do wymagań nośności 115kN/oś. Na tym zakresie zachowany zostanie istniejący sposób 
odwodnienia. Odcinek E podlegać będzie pełnej przebudowie. DW 948 zostanie przebudowana w sposób 
pozwalający na doprowadzenie drogi do wymaganych przez Zamawiającego oraz przez warunki techniczne 
parametrów. Na tych zakresach przewiduje się również kompleksową przebudowę systemu odwodnienia, który 
z uwagi na budowę nowych odcinków chodników ulegnie modyfikacji. Konstrukcja jezdni zostanie dostosowana 
do wymagań nośności 115kN/oś.
Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z późniejszymi zmianami. Dla przedmiotowej 
inwestycji pozyskano decyzję Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 
28.02.2020r. nr 3/2020 znak: IFXIII.7820.11.2019. Szczegółowy opis realizacji zadania jest przedstawiony w 
OPZ oraz dokumentacji.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie 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. 2. 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. 3. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane od dnia przesłania informacji 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4. 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 5. 
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 3 i 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie 
pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. 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. 8. Szczegółowe zasady postępowania po 
wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy PZP. 9. Na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 10. Skargę 
wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2021
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