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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 322563661-309

Osoba do kontaktów:  Joanna Urych

E-mail:  j.urych@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

Sektor wodny

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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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:
Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadań inwestycyjnych objętych Projektem pn. „Modernizacja
infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą –
etap II”, POIiŚ 7.3-47 przewidzianym do współfinansowania 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: 

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 pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, w zakresie którego będzie: zarządzanie,
rozliczanie, kontrola i nadzór inwestorski oraz autorski nad realizacją Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury
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tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II” niżej
wymienionych zadań:
1. Modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu ul. Katowickiej i Jagiellońskiej w Bytomiu na odcinku od Placu
Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Moniuszki.
2. Modernizacja torowiska tramwajowego w Bytomiu w ul. Katowickiej na odcinku od Pl. Sikorskiego do ul.
Siemianowickiej.
3. Przebudowa pętli tramwajowej Rynek - Wolności w Chorzowie.
4. Modernizacja torowiska tramwajowego na przejeździe tramwajowym w ul. Brackiej w Katowicach.
5. Modernizacja sieci trakcyjnej wzdłuż ul. Armii Krajowej w Chorzowie na odcinku od skrzyżowania z ul.
Gałeczki do granicy miasta Świętochłowice.
6. Modernizacja układu torowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie - przebudowa
głowicy rozjazdowej na wjeździe do Zakładu.
7. Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 7 na odcinku od Piaśnik do Bytomia Łagiewnik.
8. Modernizacja torowiska tramwajowego wydzielonego linii 15, 21, 24, 27 w ciągu ul. 3 Maja, CWK w
Sosnowcu wraz z peronami.
9. Modernizacja połączenia tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. 3 Maja w Sosnowcu.
10. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. J. Piłsudskiego i H. Sienkiewicza w Sosnowcu na odcinku od
skrzyżowania z ul. 3 Maja do Ronda Gierka.
11. Przebudowa węzła rozjazdowego w Sosnowcu na skrzyżowaniu ul. Małachowskiego i 3 Maja.
12. Przebudowa nawierzchni torowo - drogowej w ul. 3 Maja w Sosnowcu.
13. Przebudowa torowiska tramwajowego w Katowicach Szopienicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Brynicy
do skrzyżowania z ul. Ratuszową.
14. Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu w ul. Bytomskiej na odcinku od ul. Bolesława Chrobrego
do ul. Młyńskiej.
15. Modernizacja torowiska tramwajowego w Zabrzu wzdłuż ulic: Marcina Lutra, Plac Krakowski, Wiktora Brysza
do skrzyżowania z ul. Wolności.
16. Modernizacja sieci trakcyjnej w Katowicach na odcinku od ul. Staszica do Pętli Zawodzie.
17. Modernizacja układów sterowania ruchem tramwajowym.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a w szczególności z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;
2) sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;
3) reprezentowanie zamawiającego na budowie przy sprawowaniu kontroli zgodności jej realizacji z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem
na budowę, umową z wykonawcą robót budowlanych;
4) kontrolę przestrzegania przez wykonawcę robót przepisów BHP i p.poż.;
5) opiniowanie harmonogramów szczegółowych robót i przedkładanie ich zamawiającemu do akceptacji;
6) prowadzenie bieżących rozliczeń finansowych i sprawozdawczości z realizacji Inwestycji, zgodnie z
oczekiwaniami instytucji finansowych i dotujących;
7) nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z zawartą umową,
8) dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71520000  
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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 sektorowego, o wartości poniżej progów stosowania ustawy Pzp
prowadzone w formie przetargu pisemnego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Tramwajach
Śląskich S.A., dostępnym na stronie internetowej zamawiającego www.tram-silesia.pl w zakładce Zamówienia.

(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
(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 18.900,00 zł. (słownie osiemnaście
tysięcy dziewięćset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

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)
W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja)
- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia
pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców winien
załączyć do oferty dokumenty wymienione w sekcji III.2.1. Pozostałe dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.3
będą traktowane jako wspólne.

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:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają spełniają nastepujące warunki:
a) nie wyrządzili szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
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b) nie otwarto w stosunku do nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
c) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub
uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) żaden wspólnik spółki jawnej, partner spółki partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz
spółki komandytowo-akcyjnej, urzędujący członek organu zarządzającego osoby prawnej lub jako osoba
fizyczna nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
e) nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.
2. załączyli wymagane dokumenty,
3. wnieśli wadium w wymaganej wysokości,
4. złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego.
W celu potwierdzenia spełniania waruków udziału, o których mowa powyżej wykonawca winien dołączyć do
oferty nastepujące dokumenty i oświadczenia:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie wykonawcy.
3. Oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu do Zamawiającego wadium w formie niepieniężnej lub kopię
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu
Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

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

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

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonali usługi w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia tj.:
1.1. zamówienie lub zamówienia polegające na
sprawowaniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub funkcję mu
odpowiadającą, nad budową lub przebudową torowiska
tramwajowego wraz z siecią trakcyjną dla inwestycji o
wartości co najmniej 8.000.000,00 zł netto.
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1.2. co najmniej jedno zamówienie polegające na
projektowaniu lub sprawowaniu nadzoru autorskiego
obejmujące budowę lub przebudowę torowiska
tramwajowego o długości minimum 0,5 km.
Uwaga - Wykonawca spełni powyższy warunek udziału
w postępowaniu, jeśli wykaże, że wykonał wymienione
w punkcie 1.1., 1.2. usługi w jednym zadaniu lub w
kilku zadaniach z zastrzeżeniem, że wartość jednego
zadania, o którym mowa w pkt 1.1 nie może być
mniejsza niż 2.000.000,00 zł netto, natomiast długość
torowiska nie może być mniejsza niż 0,5 km.
2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- dysponują osobami, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia
zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa budowlanego
Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub odpowiadające im
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów tj.:
2.1. Inżynier Kontraktu (Koordynator nadzoru
inwestorskiego)
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
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 3 lata doświadczenia na
stanowisku inspektora nadzoru nad robotami wodno-
kanalizacyjnymi;
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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 3 lata doświadczenia
na stanowisku inspektora nadzoru nad robotami
elektrycznymi;
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.
2.6. Inspektor nadzoru robót teletechnicznych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnień
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń,
Doświadczenie: co najmniej 3 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
UWAGA
Zamawiający przy ocenie spełniania warunku, będzie
wliczał tylko okresy trwające pełne miesiące.
Wymagany w tym punkcie okres doświadczenia
zawodowego, należy liczyć do upływu terminu
składania ofert. Wymagany okres doświadczenia
zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie 60
lub 48 miesięcy pełnienia funkcji inspektora nadzoru
w trakcie faktycznej realizacji robót. W przypadku
pokrywania się okresów doświadczenia wykazanego
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w pełnieniu poszczególnych funkcji nie będą one
sumowane.
2.10. Projektanci posiadający uprawnienia budowlane
do projektowania:
2.10.1. w specjalności drogowej bez ograniczeń, który
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 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 wykonał w ciągu ostatnich 3 lat co
najmniej 1 projekt budowy lub przebudowy obiektów
mostowych lub sprawował nadzór autorski w zakresie
posiadanych uprawnień.
W związku z powyższym wykonawca winien załączyć
do oferty:
1. Wykaz wykonanych usług, w okresie trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, potwierdzających, że wykonawca posiada
doświadczenie w wykonywaniu usług zgodnie z
wymogami podanymi powyżej wraz z podaniem
przedmiotu (uwzględniającego wartość inwestycji), daty
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonanie oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane należycie.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia zgodnie z wymogami
określonymi powyżej wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacjami o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Zamawiający uzna równoważne uprawnienia
wykonawców zdobyte w innym państwie zgodnie z
przepisami tego państwa.



PL  Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe 11 / 19

Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.

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/205/2014

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:  ______  Godzina:  _____

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:  15/05/2014  (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 : 15/05/2014        (dd/mm/rrrr)    Godzina:  _____
(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 związane z realizacją Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej
w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”, POIiŚ 7.3-47 przewidzianym do
współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
Termin wykonania zamówienia – czas realizacji robót budowlanych lecz nie dłużej niż do 30.09.2015r.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____
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)
_____

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____
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Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
29/04/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-056304
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
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 322563661-309

Osoba do kontaktów:  Joanna Urych

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

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

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
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 322563661-309

Osoba do kontaktów:  Joanna Urych

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

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

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 322563661-309

Osoba do kontaktów:  Joanna Urych

E-mail:  j.urych@tram-silesia.pl 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   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____

(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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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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