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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58441-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Chorzów: Roboty w zakresie kolei tramwajowej
2013/S 037-058441

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
Osoba do kontaktów: Joanna Urych
41-506 Chorzów
POLSKA
E-mail: przetargi@tram-silesia.pl
Faks:  +48 322510096
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.tram-silesia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Tramwaje Śląskie S.A.
ul. 1 Maja 152
Osoba do kontaktów: Joanna Urych
40-237 Katowice
POLSKA
Faks:  +48 322510096
Adres internetowy: www.tram-silesia.pl
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Tramwaje Śląskie S.A.
ul. 1 Maja 152
Osoba do kontaktów: Joanna Urych
40-237 Katowice
POLSKA
Faks:  +48 322510096
Adres internetowy: www.tram-silesia.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Tramwaje Śląskie S.A.
ul. 1 Maja 152
Osoba do kontaktów: Joanna Urych
40-237 Katowice
POLSKA
Faks:  +48 322510096

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58441-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@tram-silesia.pl
www.tram-silesia.pl
www.tram-silesia.pl
www.tram-silesia.pl
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Adres internetowy: www.tram-silesia.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Inny: Komunikacja tramwajowa

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach.” Obejmująca:
- Modernizację torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte wraz z przebudową sieci
trakcyjnej” (zadanie nr 38), w ramach realizacji Projektu pn.: „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. - Modernizację ulicy Obrońców Westerplatte w Katowicach
na odcinku wspólnym z torowiskiem wraz ze skrzyżowaniem ul. Gen. Hallera i J. Korczaka, dla zadania
inwestycyjnego miasta: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Katowice.
Kod NUTS 

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

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn :
„Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach” obejmujących:
1. modernizację torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach wraz z siecią
trakcyjną (zadanie nr 38) w ramach realizacji Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.: „Modernizacja
infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zakres Tramwajów Śląskich S.A.

www.tram-silesia.pl
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2. modernizację ul. Obrońców Westerplatte na odcinku wspólnym z torowiskiem wraz ze skrzyżowaniem
ul. Gen. Hallera i J. Korczaka dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą” – zakres Miasta Katowice.
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez: Egis Poland Sp.
z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa.
Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji Umowy będzie posługiwał się :
— w części finansowanej przez Tramwaje Śląskie S.A. - podmiotem zwanym Inżynierem Kontraktu o
kompetencjach określonych w przepisach rozdziału 3 Prawa Budowlanego dla „Projektanta”, „Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” i „Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego” oraz w odrębnej
umowie, któremu powierzy wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz obowiązków zastrzeżonych umową o
roboty budowlane oraz umową zawartą pomiędzy zamawiającym, a Inżynierem Kontraktu.
— w części Urzędu Miasta Katowice - Inspektorami nadzoru wskazanymi przez Wydział Inwestycji Urzędu
Miasta.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45234121, 45233220, 45332000

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

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

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

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn :
„Modernizacja torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach” obejmujących:
1. modernizację torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach wraz z siecią
trakcyjną (zadanie nr 38) w ramach realizacji Projektu nr POIiS.07.03.00-00-012/11 pn.: „Modernizacja
infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zakres Tramwajów Śląskich S.A.
2. modernizację ul. Obrońców Westerplatte na odcinku wspólnym z torowiskiem wraz ze skrzyżowaniem
ul. Gen. Hallera i J. Korczaka dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą” – zakres Miasta Katowice.
Postępowanie 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 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
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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:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 350 000,00 PLN (słownie trzysta
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. 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 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
4. 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.
5. Wykonawca winien do oferty załączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
6. W przypadku gdy wadium będzie wnoszone w formie niepieniężnej, wykonawca winien oryginał dokumentu
poświadczającego o wniesieniu wadium dostarczyć przed upływem terminu składania ofert w kopercie na
adres podany w rozdz. XII pkt. 1 z dopiskiem wadium przetargowe dla zadanie pn: „Modernizacja torowiska
wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach”.
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 29.1.2004 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:
I. Zakres dotyczący Tramwajów Śląskich S.A.:
1. Rozliczenie wykonanych robót będzie następowało etapami, zgodnie z podziałem w tabeli elementów
kosztorysu ofertowego w okresach kwartalnych, na podstawie faktur częściowych dostarczonych
Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych, w tym m. in. protokołami odbioru robót
częściowych, obmiarami, kosztorysami, z każdego etapu robót, potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez
Inżyniera Kontraktu. Faktura końcowa może zostać wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji.
2. Zamawiający będzie regulował należność na podstawie faktur Wykonawcy, przelewem na rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej pod względem formalnym, merytorycznym i
rachunkowym faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz Oświadczeniem Podwykonawcy.
II. Zakres dotyczący Urzędu Miasta Katowice:
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następujące zasady zapłaty wynagrodzenia:
1) Ustala się możliwość rozliczania robót budowlanych wykonywanych na podstawie umowy miesięcznymi
fakturami przejściowymi do wysokości 90% kwoty podanej w §9 ust 1 umowy. Podstawą wystawienia faktury
przejściowej będzie obmiar i protokół odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru.
2) Fakturę końcową na pozostałą kwotę umowną (do wysokości 100 % ceny podanej w §9 ust. 1 umowy) za
wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi w ciągu 7 dni od daty odbioru końcowego.
Faktura końcowa płatna będzie przez Zamawiającego po otrzymaniu pisemnych dokumentów, o których
mowa w § 10 ust. 2 umowy, że podwykonawcy zgłoszeni i zaakceptowani w trybie Art. 647(1) KC przez
Zamawiającego otrzymali całość należnego ostatecznego wynagrodzenia wynikającego z umowy
podwykonawczej.
3) Fakturę rozliczeniową na kwotę wynikającą z różnicy między ilością robót określoną przedmiarem
robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru powykonawczego
dostarczonego wraz z dokumentacją odbiorową, Wykonawca wystawi po podpisaniu Aneksu do umowy, o
którym mowa w §9 ust.4 lit. b) sporządzonego z tytułu rozliczenia powykonawczego.
2. W przypadku robót zafakturowanych, w których występują roboty wykonane przy pomocy Podwykonawcy,
warunkiem dokonania zapłaty przez Zamawiającego w umówionym terminie jest przedłożenie Zamawiającemu,
nie później niż 15 dni przed terminem zapłaty, oryginałów dokumentów poświadczających zapłatę za
zakres robót powierzonych Podwykonawcom. Akceptowanymi przez Zamawiającego dokumentami są:
potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy oraz oświadczenie Podwykonawcy
o uregulowaniu należności przez Generalnego Wykonawcę wszystkich zobowiązań finansowych na dzień
składania oświadczenia za zakres robót powierzony Podwykonawcy.
3. Faktury należy wystawiać na Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
i dostarczać do Wydziału Inwestycji na adres: ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice. W opisie faktury należy
powołać się na numer umowy i zadanie inwestycyjne.
4. Zapłata każdej faktury będzie dokonana w terminie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.
5. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust 2 umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania
płatności Wykonawcy do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Termin płatności
faktury liczy się od dnia dostarczenia dokumentów Zamawiającemu.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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.
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III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

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
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;
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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: 1. W celu wykazania spełniania
przez wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, wykonawca winien załączyć do
oferty:
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).
(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 wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
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.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
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6. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 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 2 000 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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:
1. wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
określonego w SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego
w SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacjami o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
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 (a także przepisami wcześniej obowiązującymi).
Zamawiający uzna równoważne uprawnienia wykonawców zdobyte w innym państwie zgodnie w przepisami
tego państwa.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. W sytuacji gdy przedmiotem udostępnienia przez podmiot trzeci są zasoby nierozerwalnie związane z
podmiotem ich udzielającym (np. doświadczenie), które nie mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu -
konieczne jest wykazanie zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia .
W tym przypadku w zobowiązaniu o którym mowa w pkt. 4 należy określić czego zobowiązanie dotyczy, a także
winno ono wskazywać: zakres zobowiązania , sposób w jaki będzie wykonane a także na jakich zasadach
będzie polegało uczestnictwo innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia .
W przypadku posługiwania się potencjałem innego podmiotu dla wykazania doświadczenia wykonawcy forma
współpracy pomiędzy wykonawca a tym podmiotem winna uwzględniać specyfikę tych prac.
6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polegać
będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymaga się wykazania za pomocą dokumentów
wymienionych w Sekcji III.2.1, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp.
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7. Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończyli:
2.1. co najmniej jedno zamówienie polegające na przebudowie/budowie torowiska tramwajowego w technologii
bezpodsypkowej o wartości robót co najmniej 1 500 000,00 PLN netto.
2.2. minimum jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego
lub betonu cementowego o powierzchni min. 3 000 m2 wraz z odwodnieniem,
2.3. minimum jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki o powierzchni min 2
500 m2.
Uwaga 1 - Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku wyrażone w walutach innych
niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru końcowego lub
równoważnego dokumentu.
Uwaga 2 - Wykonawca spełni powyższy warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że wykonał wymienione
w punkcie 2.1., 2.2., 2.3. roboty w jednym zadaniu lub w kilku zadaniach z zastrzeżeniem, że prace podanego
rodzaju o podanych ilościach m2/mb lub wartościach zostały wykonane w jednym zadaniu (nie dopuszcza się
sumowania ilości m2/mb lub wartości).
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
tj.:
dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń 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.:
3.1 co najmniej jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
3.2 co najmniej jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robót sanitarnych będzie posiadała uprawnienia wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych.
3.3 co najmniej jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik robót elektrycznych będzie posiadała uprawnienia wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.
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3.4 co najmniej jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez
ograniczeń.
W przypadku gdy osoba wskazana jako kierownik robót będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji
przewodowej.
Zamawiający dopuści na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu osoby posiadające
uprawnienia budowlane oddzielnie w zakresie każdej branży.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne 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
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
UE/JRP/494/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.4.2013 - 09:45

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, 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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 3.4.2013 - 10:00
Miejscowość:
Katowice, ul. 1 Maja 152.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie



Dz.U./S S37
21/02/2013
58441-2013-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

11/16

21/02/2013 S37
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11/16

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie finasowane przez
Tramwaje Śląskie S.A. realizowane jest 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
I. Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzane jest przez współnych zamawiających tj. Tramwaje
Śląskie S.A. oraz Urząd Miasta Katowice. Zgodnie z zawartym porozumieniem do przeprowadzenia
postępowania dla wspólnych zamawiających zostały upoważnione Tramwaje Śląskie S.A.
W wyniku przeprowadzonego postępowania z wyłonionym wykonawcą zostaną zawarte odrębne umowy z
każdym zamawiającym, zgodnie z zakresem określonym w Sekcji II.1.5.
II. Informacje dodatkowe
1. Wykonawca winien załączyć do oferty:
1.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane zapisami Sekcji III.2.
1.2. Uproszczone kosztorysy ofertowe sporządzone oddzielnie dla każdego zadania.
1.3. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
1.4. 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.
1.5. 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 częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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.
III. Zmiany umowy - zakres dotyczący Tramwajów Śląskich S.A.
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
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Zmiana możliwa jest w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.
1. Zmiana przewidzianego terminu zakończenia robót budowlanych z powodu:
1) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) klęskami żywiołowymi;
b) warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, uniemożliwiającymi prowadzenie robót
budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
2) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
b) zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej i innych podmiotów o kompetencjach
zbliżonych do organów administracji publicznej;
3) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących brakiem
możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na
skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin przewidziany na ukończenie
robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu
umowy w należyty sposób, nie dłużej jednak niż
o okres trwania tych okoliczności.
2. Pozostałe rodzaje dopuszczalnych zmian:
1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne
spełniające warunki określone w SIWZ np. osób z uprawnieniami budowlanymi. Dla skutecznej zmiany
niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę, przedmiotowa zmiana nie wymaga
aneksu do umowy.
2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji
Projektu;
4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;
5) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w takim przypadku
zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;
6) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357[1] Kodeksu cywilnego;
7) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania
lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
8) zmiana wynagrodzenia, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i
usług VAT
W przypadku pkt 3), zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o
dofinansowanie Projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji Projektu.
W przypadku pkt 4), zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje.
W przypadku pkt 7) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych
w warunkach umowy.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
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4. Jeżeli nie będzie możliwości finansowania Projektu przez Unię Europejską oraz zewnętrzne instytucje
finansowe Zamawiający może odstąpić od umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych dla siebie.
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);
3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach ustawy Pzp.
Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy
zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej
ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV. Zmiany umowy - zakres dotyczący Urzędu Miasta Katowice
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych w niniejszym paragrafie.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić, gdy wystąpią:
2.1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w tym:
a) warunki atmosferyczne (gwałtowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne)
uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób (sprawdzeń), dokonywanie odbiorów,
przez okres powyżej 14 dni,
b) niewypały i niewybuchy,
c) wykopaliska archeologiczne,
d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy
narzutowe itp.),
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (np. bunkry,
fundamenty, ściany szczelne, kable, rury itp.);
2.1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym:
a) nieterminowe przekazanie terenu (placu) budowy przez Zamawiającego,
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
2.1.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w tym:
a) brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 60 dni od daty wystąpienia
Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne,
b) odmowa wydania przez właściwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
2.1.4. Protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych;
2.1.5. Wygaśnięcie uzgodnień poczynionych przez projektanta z instytucją lub osobą prywatną (np. MZUiM,
Katowickie Wodociągi S.A., KIWK Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., Tauron Dystrybucja GZE S.A., PGNiG,
OUG, MOSiR, właściciel nieruchomości itp.).
2.1.6. Brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez okres powyżej 1 miesiąca.
2.2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym ustępie termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia
robót, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia może nastąpić w sytuacji, gdy wystąpi:
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3.1.1. Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
3.1.2. Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji;
3.1.3. Pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót;
3.1.4. Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
3.1.5 Konieczność zrealizowania robót na podstawie dokumentacji projektowej przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego
prawa.
3.1.6. Konieczność zrealizowania robót na podstawie dokumentacji zamiennej sporządzonej w wyniku podjętej
przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu zmian.
3.1.7. Konieczność wykonania robót budowlanych i/lub dostarczenia materiałów / urządzeń nie ujętych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, mających
wpływ na funkcjonalność lub przyszłe użytkowanie.
3.1.8. Konieczność wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy i wynikających z dokumentacji
projektowej i STWIORB a niewystępujących w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
3.2.1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.1.1.; 3.1.4.; 3.1.5.; 3.1.6; 3.1.7 i
3.1.8 Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wystąpienia
robót zamiennych na zasadach określonych w ust.5 niniejszego paragrafu.
3.2.2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.1.2. Zmawiający dopuszcza
możliwość zapłaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy polecenie zmiany
materiału, urządzenia lub technologii zostało wydane w formie pisemnej przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego (z wyłączeniem Inspektora Nadzoru Zamawiającego). Podstawą zwiększenia wynagrodzenia
będzie rzeczywisty koszt zmiany.
3.2.3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.1.3. Wykonawca nie może żądać
dodatkowego wynagrodzenia, a roboty zamienne winny być wycenione na zasadach określonych w §9 ust.8,
z zastrzeżeniem, iż wartość robót po zmianach nie przekroczy kwoty, jaką Wykonawca zaproponował w swojej
ofercie.
4. Inna istotna zmiana jest dopuszczalna, gdy:
4.1.1. Nastąpi zmiana przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych mająca negatywny wpływ na
finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta.
4.1.2. Wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu
Art. 67 ust. 1 pkt.5) ustawy Prawo zamówień publicznych;
4.1.3. Nastąpiła siła wyższa;
4.1.4. Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku wynagrodzenie netto
przysługujące wykonawcy pozostanie bez zmian a podatek VAT zostanie dostosowany do obowiązujących
przepisów;
4.1.5. Nastąpi rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W
takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku
z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
4.1.6. Zamawiający zatrudni Inżyniera Kontraktu do prowadzenia i rozliczenia robót objętych niniejszą umową.
W takim przypadku, tam gdzie w umowie jest został wymieniony „Zamawiający” w jego miejsce może zostać
wprowadzony „Inżynier Kontraktu”.
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4.2.1. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 4 pkt. 4.1.2 i 4.1.3 zmianie może ulec termin
wykonania umowy o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej
jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
4.2.2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 4.1.1 Zamawiający jest uprawniony
do rozwiązania umowy. Rozwiązanie umowy nastąpi przez przekazanie Wykonawcy powiadomienia, które
wejdzie w życie z dniem otrzymania tego powiadomienia przez Wykonawcę. Po wejściu w życie powiadomienia
Wykonawca bezzwłocznie:
— zaprzestanie dalszej pracy,
— zabezpieczy wykonane roboty, obiekty w celu ochrony życia i własności,
— przekaże wszelkie dokumenty, materiały, urządzenia wytworzone lub zakupione w celu realizacji przedmiotu
umowy, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie,
— usunie wszystkie inne dobra z placu budowy, oprócz tego co jest konieczne dla bezpieczeństwa i opuści plac
budowy,
— określi wartość wykonanych robót na dzień rozwiązania umowy.
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przysługujące wykonawcy za wykonane roboty oraz wszystkie spełnione
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy
planowanymi świadczeniami.
5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień zawartej
umowy musi być wyrażony na piśmie. Strony ustalą wzór wniosku.
W przypadku, gdy wniosek Wykonawcy zawierać będzie wystąpienie o zatwierdzenie do zapłaty dodatkowych
kosztów, wówczas do wniosku należy dołączyć, w zależności od charakteru prac:
1) dokumenty jednoznacznie określające rodzaj i zakres robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem
zmiany sposobu wykonania elementu lub technologii lub zmianie cech elementu w stosunku do przyjętych w
dokumentacji pierwotnej.
2) lokalizację robót;
3) oświadczenie, iż roboty są objęte zamówieniem podstawowym,
4) przedmiar robót zatwierdzony przez inspektora nadzoru;
5) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;
6) kosztorys robót zawierający zestawienie planowanych prac do wykonania i przewidywanych kosztów oraz
zestawienie prac ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, które nie będą wykonywane; Kosztorys robót
należy sporządzić wg zasad ustalonych w § 9ust. 7 i 8 umowy.
Zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek jest podstawą do korekty ceny kosztorysowej netto wraz z
należnym podatkiem VAT zgodnie z zapisem §9 ust.4 umowy.
6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod
rygorem nieważności.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 227587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 227587801
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VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 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
Krajowa Izba Odwoławcza Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 227587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 227587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.2.2013
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