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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419666-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Usługi nadzoru budowlanego
2016/S 230-419666

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
Chorzów
41-506
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Urych
E-mail: j.urych@tram-silesia.pl 
Faks:  +48 322510096
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tram-silesia.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.tram-silesia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

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

II.1.1) Nazwa:
Inżynier kontraktu dla zadań objętych Projektem pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury
tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”.

II.1.2) Główny kod CPV
71520000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej:

mailto:j.urych@tram-silesia.pl
www.tram-silesia.pl
www.tram-silesia.pl
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a. pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadań objętych Projektem pn: „Zintegrowany projekt modernizacji
i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru
tramwajowego”- Etap I.
b. 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 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1409
ze zm).
c. pełnienie nadzoru autorskiego przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych w ramach ww.
inwestycji z zakresem obowiązków przypisanych „Projektantowi ”, zgodnie z ustawą z 7.7.1994 Prawo
budowlane.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Inżynier kontraktu dla zadań objętych Projektem pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury
tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000
71530000
71540000
71541000
71247000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej:
a. pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadań objętych Projektem pn: „Zintegrowany projekt modernizacji
i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru
tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
b. 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 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1409
ze zm.) – zwanej dalej ustawą Prawo budowlane.
c. pełnienie nadzoru autorskiego przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych w ramach ww.
inwestycji z zakresem obowiązków przypisanych „Projektantowi ”, zgodnie z ustawą z 7.7.1994 Prawo
budowlane.
Razem część I – szacunkowy koszt – 64 150 000 PLN
Zad. 4 – Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie – 4760 (mtp).
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Zad. 5.4 – Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Świętochłowicach, od skrzyżowania
z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. Krasickiego – 1500 (mtp).
Zad. 5.5 – Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Hajduckiej w Chorzowie – 1400(mtp).
Zad. 7.7 – Modernizacja torowiska tramwajowego w Chorzowie w ul. Powstańców od Rynku do ul. B. Chrobrego
wraz z siecią -700 (mtp).
Zad. 8.5 – Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej – 3300 (mtp).
Zad. 8.6 – Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej – 900 (mtp).
Zad. 8.7 – Wymiana 4 szt. rozjazdów na pętli tramwajowej Chebzie w Rudzie Śląskiej. – 50 (mtp).
Zad. 12 – Modernizacja układu torowo – sieciowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie
– 600 (mtp).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 15
Cena - Waga: 85

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 6.1-3 POIS.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Inżynier kontraktu dla zadań objętych Projektem pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury
tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000
71530000
71540000
71541000
71247000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej:
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a. pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadań objętych Projektem pn: „Zintegrowany projekt modernizacji
i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru
tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
b. 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 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1409
ze zm.).
c. pełnienie nadzoru autorskiego przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych w ramach ww.
inwestycji z zakresem obowiązków przypisanych „Projektantowi ”, zgodnie z ustawą z 7.7.1994 Prawo
budowlane.
Razem część II – szacunkowy koszt – 148 050 000 PLN
Zad. 1 Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu
– 7100 (mtp).
Zad. 2.1 Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie na odcinku od Ronda
Czeladzkiego do granicy z Sosnowcem. – 6300 (mtp).
Zad. 2.2 Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli „Będzińska” w Sosnowcu.
Przebudowa pętli „Będzińska” w Sosnowcu wraz z rozjazdami tramwajowymi oraz przebudowa infrastruktury
tramwajowej w ciągu ul. Będzińskiej na odcinku od ul. Zagłębia Dąbrowskiego do ul. Staropogońskiej. – 3000
(mtp).
Zad. 2.3 Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej i ul. Żeromskiego w Sosnowcu. – 1920 (mtp).
Zad. 2.7 Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego w ciągu ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej od
skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Kasprzaka do skrzyżowania ul. Kasprzaka i ul. Zaplecze. – 5600 (mtp).
Zad. 3 Budowa i modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu od ul.
Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 – 3400 (mtp).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 15
Cena - Waga: 85

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 6.1-3 POIS.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis



Dz.U./S S230
29/11/2016
419666-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 13

29/11/2016 S230
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 13

II.2.1) Nazwa:
Inżynier kontraktu dla zadań objętych Projektem pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury
tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000
71530000
71540000
71541000
71247000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej:
a. pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadań objętych Projektem pn: „Zintegrowany projekt modernizacji
i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru
tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
b. 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 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1409
ze zm.).
c. pełnienie nadzoru autorskiego przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych w ramach ww.
inwestycji z zakresem obowiązków przypisanych „Projektantowi ”, zgodnie z ustawą z 7.7.1994 Prawo
budowlane.
Razem część III – szacunkowy koszt – 107 600 000 PLN
Zad. 6.1 Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Zabrzu, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi od ul.
Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha wraz z odgałęzieniami. – 1200 (mtp).
Zad. 6.3 Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Julka w Zabrzu wraz z torowiskiem do przejazdu przez
ul. Stara Cynkownia w Bytomiu. – 800 (mtp).
Zad. 6.4 Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od ul. Modrzewskiego do ul.
Baczyńskiego. – 4000 (mtp).
Zad. 7.1 Przebudowa torowiska od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej w Bytomiu. – 3300 (mtp).
Zad. 7.2 Przebudowa torowiska tramwajowego w Bytomiu w ul. Katowickiej na odcinku od Pl. Sikorskiego do ul.
Siemianowickiej (dobudowa drugiego toru). – 1500 (mtp).
Zad. 7.3 Przebudowa torowiska w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z ul. Sądową w Bytomiu. – 1350 (mtp).
Zad. 7.5 Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców
Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek. – 12800 (mtp).
Zad. 8.1 Przebudowa przejazdu drogowo – tramwajowego ul. Knurowskiej z ul. Wolności na granicy miast
Gliwic i Zabrza – 110 (mtp).
Zad. 8.2 Przebudowa torowiska w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do
skrzyżowania z ul. Miarki. – 2850 (mtp).
Zad. 8.3 Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wolności w Zabrzu od skrzyżowania ul. Wolności z
ul. Floriana (Browaru) do granicy z Rudą Śląską. – 7260 (mtp).
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 15
Cena - Waga: 85

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 6.1-3.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Inżynier kontraktu dla zadań objętych Projektem pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury
tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000
71530000
71540000
71541000
71247000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej:
a. pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadań objętych Projektem pn: „Zintegrowany projekt modernizacji
i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru
tramwajowego”- Etap I, przewidzianego do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
b. 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 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1409
ze zm.).
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c. pełnienie nadzoru autorskiego przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych w ramach ww.
inwestycji z zakresem obowiązków przypisanych „Projektantowi ”, zgodnie z ustawą z 7.7.1994 Prawo
budowlane.
Razem część IV – szacunkowy koszt – 50 000 000 PLN
Zad. 9 Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna w Katowicach. Połączenie dwóch magistralnych linii
tramwajowych funkcjonujących w układzie wschód – zachód biegnących ul. Chorzowską oraz ul. Gliwicką. –
1000 (mtp).
Zad. 10 Modernizacja infrastruktury torowo – sieciowej na linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic:
Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców. – 1420 (mtp).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 15
Cena - Waga: 85

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 6.1-3 POIS.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. Zamawiający określa, z uwzględnieniem art. 22a-22d ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w ten sposób, że mogą się o nie ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN dla każdej części
zamówienia, na którą ofertę składa wykonawca;
2. bieżąca płynność finansowa za ostatni rok obrotowy wynosiła nie mniej niż 1,2, potwierdzona wskaźnikiem
bieżącej płynności, liczonym jako iloraz aktywa bieżące/zobowiązania bieżące;
3. szybka płynność finansowa za ostatni rok obrotowy wynosiła nie mniej niż 1,0, potwierdzona wskaźnikiem
szybkiej płynności liczonej jako iloraz (aktywa bieżące-zapasy)/zobowiązania bieżące.
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Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego
dokumentu(zwanego w skrócie JEDZ) sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie w części IV
sekcja B pkt. 4 i 6 Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
II.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w niniejszym ogłoszeniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1-2 oraz 8 ustawy Pzp.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. Zamawiający określa, z uwzględnieniem art. 22a-22d ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w ten sposób, że mogą się o nie ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na zarządzaniu inwestycją i
sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy, w rozumieniu ustawy z
dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1409 ze zm.) inwestycji transportu szynowego
(tramwajowego lub kolejowego), których wartość zakończonych robót wynosiła min. 10 000 000 PLN.
2. dysponuje osobami, odpowiedzialnymi za świadczenie usługi posiadającymi niżej określone kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego (z
zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż dwie części zamówienia do
kolejnych dwóch musi przedstawić inny personel do realizacji zamówienia) tj.:
2.1. Koordynator nadzoru inwestorskiego
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej lub kolejowej bez ograniczeń.
2.2 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.
2.3 Inspektor nadzoru robót torowych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności kolejowej bez ograniczeń.
2.4 Inspektor nadzoru robót drogowych
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Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej bez ograniczeń.
2.5 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.
2.6 Inspektor nadzoru robót mostowych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności mostowej bez ograniczeń.
2.7 Inspektor nadzoru robót teletechnicznych
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń.
2.8 Inspektor ds. rozliczeń
Kwalifikacje zawodowe: posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w budownictwie przy rozliczaniu robót
budowlanych na stanowisku Inspektora ds. rozliczeń lub równoważnym, który w ostatnich pięciu latach brał
udział w rozliczaniu projektów inwestycyjnych, w tym przynajmniej jednego w zakresie robót torowo-sieciowych.
2.9 Projektanci posiadający uprawnienia budowlane do projektowania:
2.9.1 w specjalności drogowej bez ograniczeń,
2.9.2 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
2.9.3 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń,
2.9.4 w specjalności telekomunikacyjnej przewodowej bez ograniczeń,
2.9.5 w specjalności mostowej bez ograniczeń.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie w części IV
sekcja C pkt. 1b) oraz 2 JEDZ.
II. Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z warunkami określonymi w pkt II w
Sekcji III.1.2) niniejszego ogłoszenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W stosunku do osób wyszczególnionych w Sekcji III.1.3 pkt 2.1-2.7 wymaga minimalne doświadczenie tj.:
2.1. Koordynator nadzoru inwestorskiego
Doświadczenie: co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru, w tym pełnienie, w
ciągu ostatnich siedmiu lat, funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej dwóch
przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową lub przebudową torowisk (tramwajowych lub kolejowych) o
wartości min. 10 000 000 PLN dla każdego przedsięwzięcia.
2.2 Inspektor nadzoru robót elektrycznych
Doświadczenie: pełnienie, w ciągu ostatnich siedmiu lat, funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych przy
realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie lub budowie sieci trakcyjnej na
odcinku min. 1.500 m.
2.3 Inspektor nadzoru robót torowych
Doświadczenie: pełnienie w ciągu ostatnich siedmiu lat, funkcji inspektora nadzoru robót torowych przy
realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie torowiska
(tramwajowego i kolejowego) o długości min. 1.500 m.
2.4 Inspektor nadzoru robót drogowych
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Doświadczenie: pełnienie, w ciągu ostatnich pięciu lat, funkcji inspektora nadzoru robót drogowych przy
realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi o długości min.
1.500 m.
2.5 Inspektor nadzoru robót wodno-kanalizacyjnych
Doświadczenie: pełnienie, w ciągu ostatnich pięciu lat, funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych przy
realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie sieci sanitarnych na
odcinku min. 200 m.
2.6 Inspektor nadzoru robót mostowych
Doświadczenie zawodowe: pełnienie, w ciągu ostatnich pięciu lat, funkcji inspektora nadzoru robót mostowych
przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektów
mostowych.
2.7 Inspektor nadzoru robót teletechnicznych
Doświadczenie: pełnienie, w ciągu ostatnich pięciu lat, funkcji inspektora nadzoru robót teletechnicznych.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie w części IV
sekcja C pkt. 2 JEDZ.
II. Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z warunkami określonymi w pkt II w
Sekcji III.1.2) niniejszego ogłoszenia.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
1.1 dla części 1 – 16 000 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych)
1.2 dla części 2 – 37 000 PLN (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych)
1.3 dla części 3 – 26 000 PLN ( słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych)
1.4 dla części 4 – 12 000 PLN ( słownie: dwanaście tysięcy złotych)
2. Wykonawca wnosi wadium w wysokości stanowiącej sumę wadiów dla części, na które składa ofertę.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) 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. 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, wobec żadnego z wykonawców nie mogą zachodzić
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1-2 oraz 8 ustawy Pzp. Warunki
udziału w postępowaniu określone w Sekcji III Ogłoszenia będą ocenianie łącznie dla wszystkich podmiotów.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/01/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/03/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/01/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Chorzów, ul. Inwalidzka 5, sala konferencyjna.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie
art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Ponadto, zamawiający przewiduje, na podstawie niżej wymienionych
przesłanek określonych w art.24 ust.5 ustawy Pzp, wykluczenie wykonawcy:
1.w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15.5.2015 – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015
poz. 978,1259,1513,1830 i 1844 oraz 2016 poz.615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego
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majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2015 poz. 233,978,1166,1259
i 1844 oraz 2016 poz. 615);
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych,
3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
II. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego
dokumentu(zwanego w skrócie JEDZ) sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
III. Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy składane wraz z ofertą.
1. Ofertę stanowią oryginał wypełnionego Formularza oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i
dokumentami tj.:
1.1 Oświadczenie/oświadczenia JEDZ;
1.2 Informację o doświadczeniu osób wyznaczonych do realizacji zadania;
1.3 Zobowiązanie, podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia, w przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu;
1.4 Dowód wniesienia wadium tj.: oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu do zamawiającego wadium w
formie niepieniężnej lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu;
1.5 Stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z
oświadczenia JEDZ;
1.6 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.
IV. Zamawiający informuje, że wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej, będzie zobowiązany
do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów, wymienionych w Rozdziale VI pkt III SIWZ, potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art.25 ust.1 oraz w celu uczynienia zadość obowiązkom określonym w art. 22a ustawy Pzp.
V. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie:
1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -
jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
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,
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 i 2.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2016

www.uzp.gov.pl
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