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PL-Chorzów: Usługi w zakresie dokumentów

2009/S 243-348100

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
Usługi

 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, Do wiadomości Urszula Nawrot - w zakresie zamówień publicznych,
Bożena Kapita, Tomasz Sobczak - w zakresie przemiotu zamówienia, PL-41-506  Chorzów. Tel.  +48
322466061. E-mail przetargi@tram-silesia.pl. Faks  +48 322510096.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.tram-silesia.pl.
Adres profilu nabywcy: http://bip.tram-silesia.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Podmiot prawa publicznego.
Ogólne usługi publiczne.
Inne: komunikacja tramwajowa.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z doprojektowaniem dla zadani apn. Przedłużenie linii nr 15 do
osiedla Zagórze w Sosnowcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Usługi.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Sosnowiec.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z doprojektowaniem dla zadania pn. Przedłużenie linii nr 15 do
osiedla Zagórze w Sosnowcu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

mailto:przetargi@tram-silesia.pl
www.tram-silesia.pl
http://bip.tram-silesia.pl
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79131000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.

II.1.8) Podział na części:
Nie.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zamówienie publiczne o wartości większej od kwoty określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19.12.2007 r. (Dz.U.07.241.1762).

II.2.2) Opcje:
Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty wymienione w
Sekcji III.2.1. pkt 1 lit. a) – e), Sekcja III2.2. lit. b) oraz oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty będą traktowane
jako wspólne.
2. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie przedmiotu umowy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, z
którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty.
4. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana,
zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
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a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.:
— udokumentują wykonanie (zakończenie) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
jednego zadania w zakresie sporządzania dokumentacji projektowej na roboty związane z:
< budową nowego lub przebudową torowiska tramwajowego o długości minimum 3 000 m toru podwójnego
wraz z siecią trakcyjną oraz z układem zasilania o długości minimum 2 000 m,
< przebudową układu drogowego o długości minimum 1 000 m wraz z infrastrukturą podziemną,
< przebudową lub budową obiektu mostowego typu np. wiadukt o długości minimum 30mb,
— posiadają uprawnienia zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa budowlanego w zakresie sporządzania
dokumentacji w następujących specjalnościach:
< architektonicznej,
< konstrukcyjno-budowlanej,
< drogowej,
< mostowej,
< kolejowej,
< instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
Gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
< instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie
załączonych dokumentów i oświadczeń.
3. Wykonawcy nie spełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego
postępowania.
4. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka wymieniona w w art. 89 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie
kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem oraz imienną
pieczątką przez osobę/y upoważnioną/e do podpisania oferty (zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym albo
wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp – wykonawca winien załączyć do
oferty niżej wymagane dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Aktualnym jest dokument obrazujący aktualny stan prawny i faktyczny w odniesieniu do danych zawartych w
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
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b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Informacja winna zawierać potwierdzenie, że osoby lub podmioty wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp nie zostały prawomocnie skazane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Informacja winna zawierać potwierdzenie, iż wobec podmiotów wymienionych w art. 24 ust. pkt 9 ustawy Pzp
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że
wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
wykonawca winien załączyć do oferty niżej wymagane dokumenty:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy w wysokości minimum 300 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert (w przypadku określenia przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-
kredytową, kwoty środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy liczbą cyfr, zamawiający przyjmie
do oceny najmniejszą kwotę wynikającą z tych cyfr),
b) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – wykonawca
winien załączyć do oferty niżej wymagane dokumenty:
a) wykaz wykonanego (zakończonego) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego
zadania w zakresie sporządzania dokumentacji projektowej na roboty związane z:
— budową nowego lub przebudową torowiska tramwajowego o długości minimum 3 000 m toru podwójnego
wraz z siecią trakcyjną oraz z układem zasilania o długości minimum 2 000 m,
— przebudową układu drogowego o długości minimum 1 000 m wraz z infrastrukturą podziemną,
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— przebudową lub budową obiektu mostowego typu np. wiadukt o długości minimum 30 mb, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te
zostały wykonane należycie.
Obowiązkiem wykonawcy jest przedłożenie zamawiającemu dokumentów, które ponad wszelką wątpliwość
udokumentują spełnienie wszystkich postawionych warunków i wymagań zamawiającego.
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności,
Wymagane jest aktualne zaświadczenie stwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego dla każdej osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną w budownictwie i wniesienie opłaty
od odpowiedzialności cywilnej oraz wskazanie osoby głównego projektanta lub kierownika projektu, który
będzie odpowiedzialny za międzybranżową koordynację projektu, a także osób sprawdzających opracowaną
dokumentację z podaniem numeru uprawnień budowlanych oraz z określeniem ich specjalności.
c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli
w wykazie, o którym mowa w lit. b)., wykonawca wskazał osoby (pracowników innych podmiotów), którymi
będzie dysponował.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

Nie.

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów: kryteria określone poniżej:
1. cena. Waga: 100.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

II/481/2009/2010.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
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Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 21.1.2010 -
14:00.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
26.1.2010 - 09:45.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 26.1.2010 - 10:00.
Miejsce: Siedziba zamawiającego Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, sala
konferencyjna.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
I. Wykonawca winien załączyć do oferty również:
a) Formularz oferty,
b) Wykaz części zamówienia powierzonej podwykonawcom ,
c) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp,
d) Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
e) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia,
f) Harmonogram rzeczowo – finansowy,
g) Wzór umowy zaparafowany na każdej zapisanej stronie przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty.
II. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1:
1) lit. a), b), c) i e) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) lit. d) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
III. Dokumenty, o których mowa w pkt II ppkt 1 lit. a) i c) oraz ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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Dokument, o którym mowa w pkt II ppk 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
IV. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt II, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
V. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, PL-02-676  Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48
224587702. URL: http://uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700.

VI.4.2) Składanie odwołań:
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, PL-02-676  Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel.  +48
224587702. URL: http://uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
15.12.2009.
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