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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe

(Dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Tramwaje Śląskie S.A. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Inwalidzka 5

Miejscowość:  Chorzów Kod pocztowy:  41-506 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 322466061-417/+48 322563661-308

Osoba do kontaktów:  Joanna Urych, Adrian Radig

E-mail:  przetargi@tram-silesia.pl Faks:  +48 322510096

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego:  (URL) www.tram-silesia.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 Inny  ( proszę wypełnić załącznik A.I )

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 Inny  ( proszę wypełnić załącznik A.II )

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 Inny  ( proszę wypełnić załącznik A.III )

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej

Sektor elektroenergetyczny

Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych

Usługi pocztowe

Usługi kolejowe

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy

Działalność dotycząca portów wodnych

Działalność dotycząca portów lotniczych

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sektor wodny Inny: _____

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Inżynier Kontraktu dla zadań inwestycyjnych objętych Projektem pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej
i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” POIS.07.03.00-00-012/11
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych:
Roboty budowlane Dostawy Usługi

Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  12

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 
_____

Kod NUTS:  PL22

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ): 

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej(jeżeli dotyczy,
proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej:
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1. Sprawowanie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu pn.:
"Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” z zakresem obowiązków przypisanych Inżynierowi we wzorze umowy oraz zgodnie z Opisem
przedmiotu zamówienia.
2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych nad
wykonywaniem Robót w ramach ww. inwestycji z zakresem obowiązków przypisanych "Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego" wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy i funkcji "koordynatora czynności inspektorów
nadzoru inwestorskiego", zgodnie z ustawą z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 156 poz. 1118 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Prawo budowlane.
3. Pełnienie nadzoru autorskiego przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych w ramach ww.
inwestycji z zakresem obowiązków przypisanych "Projektantowi ", zgodnie z ustawą z 07.07.1994 r. Prawo
budowlane.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71520000  
Dodatkowe przedmioty 71247000  
 71530000  
 71540000  
 71541000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:  (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych :
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
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(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu :   tak   nie
Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana)  _____albo Zakres: między  :  _____  i :  _____
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień :
w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji :
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:(jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
1.1 dla części 1 – 11 000,00 zł,
1.2 dla części 2 – 14 000,00 zł,
1.3 dla części 3 – 25 000,00 zł,
1.4 dla części 4 – 18 000,00 zł,
1.5 dla części 5 – 32 000,00 zł.
2. Wykonawca wnosi wadium w wysokości stanowiącej sumę wadiów dla części, na które składa ofertę.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
BANK PEKAO S.A. 64 1240 4272 1111 0000 4834 3969, określając tytuł wpłaty i numer sprawy.
O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data
wpływu środków na rachunek zamawiającego.
6. Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu do zamawiającego
wadium w formie niepieniężnej lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu.
Wskazane jest, aby oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej nie został
na trwale zszyty z ofertą. Zaleca się włożyć go do odrębnej koperty i zamieścić w kopercie zawierającej ofertę.
7. Wadium w formach niepieniężnych musi być wystawione na zamawiającego.
8. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego
pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 2010 r. Dz. U. z Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),
bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej
przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1-2 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek, o których mowa w
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
_____

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:(jeżeli dotyczy)
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia albo do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający
zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z wykonawców nie
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
natomiast warunki określone w sekcji III.2.2 oraz III. 2.3 mogą spełniać łącznie.
Każdy z wykonawców przystępujących wspólnie do postępowania o zamówienie publiczne winien załączyć do
oferty dokumenty wymienione w sekcji III.2.1 pkt 1 albo odpowiadające im określone w sekcji III.2.1 pkt 2 i 4.
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne, przy czym oświadczenie, o którym mowa w sekcji III.2.3
pkt 3.4 powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki:(jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca winien załączyć do oferty niżej
wymagane dokumenty:
1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
1.3. 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.
1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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.
1.5. 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.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
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gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
1.6. 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.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 1.2-1.4 i 1.6 - 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 uiszczaniem 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) w pkt 1.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy Pzp.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1) lit. a i c oraz pkt 2.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 2.1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 1.000.000,00 zł oraz posiadają i przedłożą
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej, kontraktowej i deliktowej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż
2.500.000,00 zł.
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę
warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i
finansowej, wykonawca winien załączyć do oferty:
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1.1. informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, 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 do oceny przyjmuje
najmniejszą kwotę wynikającą z tych cyfr).
1.2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Z uwagi na to, że opłacenie składki jest warunkiem
koniecznym do objęcia ochroną ubezpieczeniową,
z przedłożonego dokumentu (np. polisy) musi
jednoznacznie wynikać, że wykonawca objęty jest
na dzień składania ofert ochroną ubezpieczeniową.
Jeżeli z dokumentu jednoznacznie nie wynika, że
składka została opłacona wykonawca winien dołączyć
na potwierdzenie takiej okoliczności dowód opłacenia
składki.
(Dla danych podanych w walutach innych niż PLN
wartość należy przeliczyć wg średniego kursu NBP
na dzień wystawienia dokumentów potwierdzających
spełnianie warunku).
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji
wykonawcy niezbędnych zasobów finansowych na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
zawierające także wysokość środków finansowych,
które mogą zostać przez ten podmiot udostępnione –
w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie
warunków polega na zdolnościach finansowych innych
podmiotów wraz z dokumentem rejestrowym w celu
umożliwienia zamawiającemu weryfikacji złożonego
podpisu w imieniu tego podmiotu.
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku
sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
winien przedłożyć informację o której mowa w pkt 1.1.,
dotyczącą tych podmiotów.
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca
nie może przedstawić wymaganych dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku.
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5. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonali:
1.1. zamówienie lub zamówienia polegające na
sprawowaniu funkcji Inżyniera Kontraktu nad budową
lub przebudową torowiska tramwajowego wraz z
siecią trakcyjną dla inwestycji o wartości co najmniej
35.000.000,00 zł netto, przy czym wartość jednego
zamówienia nie może być mniejsza niż 10.000.000,00
zł netto.
1.2. co najmniej jedno zamówienie polegające na
projektowaniu lub sprawowaniu nadzoru autorskiego
obejmujących budowę lub przebudowę torowiska
tramwajowego o długości minimum 1 km.
2. dysponują lub będą dysponować osobami
posiadającymi uprawnienia zgodnie z wymaganiami
przepisów Prawa budowlanego, Rozporządzenia
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (także przepisów wcześniej
obowiązujących), które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, tj.:
2.1. Inżynier Kontraktu
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnień
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej lub kolejowej bez ograniczeń,
Doświadczenie: co najmniej 5 lat doświadczenia na
stanowisku inspektora nadzoru, w tym co najmniej
3 lata na stanowisku Inżyniera Kontraktu lub
koordynatora nadzoru inwestorskiego przy realizacji
co najmniej jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego
związanego z budową lub przebudową dróg lub
torowisk;
2.2. Inspektor Nadzoru robót torowych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnień
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności kolejowej bez ograniczeń,
Doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia na
stanowisku inspektora nadzoru nad robotami torowymi;
2.3. Inspektor Nadzoru robót drogowych
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Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnień
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej bez ograniczeń,
Doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia
na stanowisku inspektora nadzoru nad robotami
drogowymi;
2.4. Inspektor Nadzoru robót wodno-kanalizacyjnych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnień
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń,
Doświadczenie: co najmniej 2 lata doświadczenia na
stanowisku inspektora nadzoru nad robotami wodno-
kanalizacyjnymi;
2.5. Inspektor Nadzoru robót elektrycznych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnień
budowlanych do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
Doświadczenie: co najmniej 2 lata doświadczenia
na stanowisku inspektora nadzoru nad robotami
elektrycznymi;
2.6. Inspektor nadzoru robót teletechnicznych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnień
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń,
Doświadczenie: co najmniej 2 lata doświadczenia
na stanowisku inspektora nadzoru nad robotami
teletechnicznymi;
2.7. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-
budowlanych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnień
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
Doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia
na stanowisku inspektora nadzoru nad robotami
konstrukcyjno-budowlanymi;
2.8. Inspektor nadzoru robót mostowych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnień
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności mostowej bez ograniczeń,
Doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia
na stanowisku inspektora nadzoru nad robotami
mostowymi;
2.9. Inspektor ds. rozliczeń
Doświadczenie: co najmniej 3-letnie doświadczenie
w budownictwie, przy wycenie, rozliczaniu i
kosztorysowaniu robót budowlanych na stanowisku
Inspektora ds. rozliczeń lub równoważnym, który
w ostatnich trzech latach brał udział w rozliczaniu
projektów inwestycyjnych w tym przynajmniej jednego
w zakresie robót torowo- sieciowych
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2.10. Projektanci posiadający uprawnienia budowlane
do projektowania:
2.10.1. w specjalności drogowej bez ograniczeń,
który posiada min. 5-letnie doświadczenie zawodowe
w projektowaniu i wykonał w ciągu ostatnich 3
lat: co najmniej 1 projekt budowy lub przebudowy
torowiska tramwajowego lub sprawował nadzór
autorski w zakresie posiadanych uprawnień związany z
przebudową lub budową torowiska tramwajowego,
2.10.2. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń, który wykonał w ciągu ostatnich 3 lat: co
najmniej 1 projekt budowy lub przebudowy w swojej
specjalności lub sprawował nadzór autorski w zakresie
posiadanych uprawnień,
2.10.3. w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń, który posiada
min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu
i wykonał w ciągu ostatnich 3 lat: co najmniej 1 projekt
budowy lub przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej
lub sprawował nadzór autorski w zakresie posiadanych
uprawnień,
2.10.4. w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie
przewodowej bez ograniczeń, który wykonał w ciągu
ostatnich 3 lat: co najmniej 1 projekt budowy lub
przebudowy w swojej specjalności lub sprawował
nadzór autorski w zakresie posiadanych uprawnień,
2.10.5. projektant w specjalności mostowej bez
ograniczeń, który posiada min. 5-letnie doświadczenie
zawodowe w projektowaniu i wykonał w ciągu ostatnich
3 lat co najmniej 1 projekt budowy lub przebudowy
obiektów mostowych lub sprawował nadzór autorski w
zakresie posiadanych uprawnień,
Uwaga!
Dopuszcza się łączenie kilku funkcji z zakresu
określonego w pkt 2 przez osoby posiadające właściwy
zakres uprawnień budowlanych oraz wymagane
doświadczenie.
3. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę
warunku dotyczącego posiadania wiedzy i
doświadczenia, a także dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, wykonawca winien załączyć do
oferty niżej wymagane dokumenty:
3.1. Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu
potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane
należycie.
3.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
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niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3.3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, przewidziane ustawą Prawo budowlane,
Rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (przepisami wcześniej
obowiązującymi). Zamawiający uzna równoważne
uprawnienia wykonawców zdobyte w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z przepisami
tego państwa.
3.4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić, iż będzie dysponował zasobami tych
podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia,
zawierające zakres czynności, które te podmioty
zobowiązują się wykonać – w przypadku, gdy
wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w
postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów wraz z dokumentem rejestrowym w celu
umożliwienia zamawiającemu weryfikacji złożonego
podpisu w imieniu tego podmiotu.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:(jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu :   tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), Rozporządzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a także przepisy wcześniej obowiązujące.

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi :   tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w

ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:(jeżeli dotyczy)
UE/JRP/390/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
 tak   nie

(jeżeli tak)

Okresowe ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
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IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Data:  11/06/2012  Godzina:  15:00

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Podać cenę:  _____   Podać cenę:  _____ 
Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:(jeżeli jest znana,
w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  12/06/2012  (dd/mm/rrrr)   Godzina: 09:45

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
Data : 12/06/2012        (dd/mm/rrrr)    Godzina:  10:00
(jeżeli dotyczy)Miejscowość :  Katowice, ul. 1 Maja 152
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak)Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia :
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

Zamówienie realizowane w ramach realizacji Projektu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i
trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą", POIS.07.03.00-00.012/11
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca winien załączyć do oferty:
1.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane zapisami Sekcji III.2
1.2. Oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu do zamawiającego wadium w formie niepieniężnej lub
kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu.
1.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
z którego powinien wynikać zakres umocowania. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.4. Stosowne pełnomocnictwo, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio
z dokumentów załączonych do oferty.
Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
8. Uwaga!
Zamawiający informuje, iż zamówienie będzie dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W związku z tym, zgodnie z art. 93 ust.1a ustawy PZP przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania
w przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
9. Termin wykonania zamówienia – czas realizacji Robót budowlanych lecz nie dłużej niż do 31.12.2014r.

VI.4) Procedury odwoławcze: 
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza
Departament Odowłań

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800

Adres internetowy:  (URL) www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
1. Odwołanie wnosi się w terminie:
1.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp lub 15 dni jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
1.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
1.3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - dotyczy czynności innych niż określone
w punkcie 1.1 i 1.2.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza
Departament Odwołań

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587800

Adres internetowy:  (URL) www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
30/04/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-061358
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  Tramwaje Śląskie S.A. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: ul. 1 Maja 152

Miejscowość:  Katowice Kod pocztowy:  40-237 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 322466061-417/+48 322563661-308

Osoba do kontaktów:  Joanna Urych, Adrian Radig

E-mail: Faks:  +48 322510096

Adres internetowy:  (URL) www.tram-silesia.pl

IV) Adres innego podmiotu zamawiającego, w imieniu którego dokonuje zakupu podmiot zamawiający
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------- 
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   Inżynier Kontraktu dla zadań inwestycyjnych
objętych Projektem pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą” POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanym przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Część nr : 1      Nazwa : Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie, rozliczanie, kontrola i nadzór inwestorski
oraz autorski nad realizacją Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Część I

1) Krótki opis:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w imieniu i na rzecz zamawiającego nad realizacją
poniższych zadań w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania.
1. Zadanie nr 5a pn.: „Modernizacja torowiska w ulicach Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu”,
2. Zadanie nr 6 pn.: „Modernizacja torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do Pl. Kościuszki”,
3. Zadanie nr 13 pn.: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jagiellońskiej i Karola Miarki
Bytomiu. Przebudowa sieci trakcyjnej”.
4. Zadanie nr 15 pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świętochłowickiej i Łagiewnickiej
odcinek od granicy z Świętochłowicami do Zamłynia w Bytomiu”.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71520000  
Dodatkowe przedmioty 71247000  
 71530000  
 71540000  
 71541000  

3) Wielkość lub zakres:
Łączna szacunkowa wartość przewidzianych do realizacji prac budowlanych wynosi 35.895.054,00 zł.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   Inżynier Kontraktu dla zadań inwestycyjnych
objętych Projektem pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą” POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanym przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Część nr : 2      Nazwa : Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie, rozliczanie, kontrola i nadzór inwestorski
oraz autorski nad realizacją Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Część II

1) Krótki opis:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w imieniu i na rzecz zamawiającego nad realizacją
poniższych zadań w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania.
1. Zadanie nr 44 pn.: „Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek”,
2. Zadanie nr 49 pn.: „Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały”,
3. Zadanie nr 50 pn.: „Modernizacja torowiska w ul. Wolności od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami”,
4. Zadanie nr 51 pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja w Zabrzu”,
5. Zadanie nr 53 pn.: „Przejazdy na terenie miasta Ruda Śląska: przy pętli w Chebziu (100 m); w ul. Asfaltowej
(20 m); w ul. Dworcowej (286 m); w ul. Droga do Lipin (20m); ul. Katowickiej (10 m)”,
6. Zadanie nr 55 pn.: „Modernizacja torowiska wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej”.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71520000  
Dodatkowe przedmioty 71247000  
 71530000  
 71540000  
 71541000  

3) Wielkość lub zakres:
Łączna szacunkowa wartość przewidzianych do realizacji prac budowlanych wynosi: 44.210.277,00 zł

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   Inżynier Kontraktu dla zadań inwestycyjnych
objętych Projektem pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą” POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanym przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Część nr : 3      Nazwa : Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie, rozliczanie, kontrola i nadzór inwestorski
oraz autorski nad realizacją Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Część III

1) Krótki opis:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w imieniu i na rzecz zamawiającego nad realizacją
poniższych zadań w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania.
1. Zadanie nr 11a pn.: „Modernizacja torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do
granic miasta Katowice z Chorzowem. Przebudowa sieci trakcyjnej”,
2. Zadanie nr 12 pn.: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Armii Krajowej od ul. Gałeczki do ul.
Dąbrowskiego w Chorzowie”,
3. Zadanie nr 14 pn.: „Modernizacja torowiska na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do granic miasta
Świętochłowice w Chorzowie”,
4. Zadanie nr 62 pn.: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Wolności od granicy ze
Świętochłowicami do ul. Bolesława Chrobrego w Chorzowie”.
5. Zadanie nr 16 pn.: „Modernizacja torowiska na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku”.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71520000  
Dodatkowe przedmioty 71247000  
 71530000  
 71540000  
 71541000  

3) Wielkość lub zakres:
Łączna szacunkowa wartość przewidzianych do realizacji prac budowlanych wynosi 78.761.286,00 zł.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   Inżynier Kontraktu dla zadań inwestycyjnych
objętych Projektem pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą” POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanym przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Część nr : 4      Nazwa : Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie, rozliczanie, kontrola i nadzór inwestorski
oraz autorski nad realizacją Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Część IV

1) Krótki opis:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w imieniu i na rzecz zamawiającego nad realizacją
poniższych zadań w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania.
1. Zadanie nr 1 pn.: „Modernizacja odcinka linii tramwajowej 6/41 w Katowicach od Wesołego Miasteczka do
pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim”,
2. Zadanie nr 3 pn.: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do
wiaduktu kolejowego w Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej”,
3. Zadanie nr 4 pn.: „Modernizacja końcowego odcinka linii tramwajowej w Katowicach Brynowie (z dobudową
drugiego toru)”,
4. Zadanie nr 8 pn.: „Modernizacja torowiska na odcinku od przystanku Chorzów AKS do przystanku Chorzów
Chopina”,
5. Zadanie nr 37 pn.: „Modernizacja torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach”.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71520000  
Dodatkowe przedmioty 71247000  
 71530000  
 71540000  
 71541000  

3) Wielkość lub zakres:
Łączna szacunkowa wartość przewidzianych do realizacji prac budowlanych wynosi 54.886.970,00 zł.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający   Inżynier Kontraktu dla zadań inwestycyjnych
objętych Projektem pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą” POIS.07.03.00-00-012/11 współfinansowanym przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Część nr : 5      Nazwa : Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie, rozliczanie, kontrola i nadzór inwestorski
oraz autorski nad realizacją Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji
Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Część V

1) Krótki opis:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w imieniu i na rzecz zamawiającego nad realizacją
poniższych zadań w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania.
1. Zadanie nr 20 pn.: „Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem”,
2. Zadanie nr 26 pn.: „Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu w ulicy Małachowskiego - odcinek od Ronda
im. Gierka do ul. Mościckiego”,
3. Zadanie nr 27 pn.: „Modernizacja torowiska w Sosnowcu na ul. J. Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu z ul.
Jana Sobieskiego”,
4. Zadanie nr 27a pn.: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Jana Sobieskiego w Sosnowcu od
połączenia torowego do granic miasta z Katowicami (z dobudową drugiego toru). Przebudowa sieci trakcyjnej”,
5. Zadanie nr 28 pn.: „Modernizacja przejazdów na terenie Sosnowca: ul. 3-go Maja, skrzyżowanie z Parkową i
Mościckiego”,
6. Zadanie nr 29 pn.: „Modernizacja linii tramwajowej w Sosnowcu na ulicy 3-go Maja, od CWK do Pętli
Zagórze”,
7. Zadanie nr 38 pn.: „Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w
Katowicach. Przebudowa sieci trakcyjnej”.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71520000  
Dodatkowe przedmioty 71247000  
 71530000  
 71540000  
 71541000  

3) Wielkość lub zakres:
Łączna szacunkowa wartość przewidzianych do realizacji prac budowlanych wynosi 99.885.885,00 zł.

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
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Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C2 – Zamówienia sektorowe
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/17/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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