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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35059-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Roboty w zakresie kolei tramwajowej
2019/S 017-035059

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
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.1) Nazwa i adresy
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie
ul. Bałtycka 8a
Chorzów
41-500
Polska
Osoba do kontaktów: Jadwiga Lange
E-mail: j.lange@mzuim.chorzow.eu 
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tram-silesia.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ogólne usługi publiczne oraz komunikacja tramwajowa

Sekcja II: Przedmiot

mailto:j.urych@tram-silesia.pl
www.tram-silesia.pl
mailto:j.lange@mzuim.chorzow.eu
www.tram-silesia.pl
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie” – zadanie nr 4
Numer referencyjny: UE/JRP/B/126/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45234121

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia w zakresie finansowanym przez Tramwaje Śląskie S.A. jest wykonanie robót
budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie”
– zadanie nr 4 w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury
tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” – Etap I,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Przedmiotem zamówienia w zakresie finansowanym przez MZUiM w Chorzowie jest przebudowa ul. 3 Maja w
Chorzowie w zakresie drogowym wraz z drogami poprzecznymi.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140
45100000
45200000
45231000
45232310
45231400
45233000
45233220
45233294
45233280
45316100
45316110
45314310

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Chorzów, ul. 3 Maja

II.2.4) Opis zamówienia:
W zakresie finansowanym przez Tramwaje Śląskie S.A. przedmiotem zamówienia jest przebudowa torowiska
tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w rejonie ul. 3-Maja w Chorzowie – na odcinku od skrzyżowania ul.3-
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Maja z ul. Katowicką w Chorzowie do skrzyżowania z ul. Bytomską w Świętochłowicach. Odcinek obejmuje ok.
4570 mtp.
Przedmiotem zamówienia w części finansowanej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie jest:
„Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie” – zadanie nr 4 i „Przebudowa
ul. 3 Maja w Chorzowie – część drogowa”. Inwestycja obejmuje przebudowę ul. 3 Maja w Chorzowie wraz z
drogami poprzecznymi i polega na:
— rozbudowie układu drogowo-tramwajowego – część drogowa – odcinek I od Świętochłowic do ul. Składowej,
— rozbudowie układu drogowo-tramwajowego – część drogowa – odcinek II od ul. Składowej do ul. Floriańskiej,
— rozbudowie układu drogowo-tramwajowego – część drogowa – odcinek III od ul. Floriańskiej do ul.
Katowickiej wraz z przebudową chodników, przebudową zjazdów i dróg wewnętrznych, w tym budowa nowego
zjazdu na ul. Teodora Kalidego, budowa ścieżek rowerowych, budowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa
zatok autobusowych, budowa miejsc postojowych, budowa peronów przystankowych;
— przebudowie kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
— przebudowie sygnalizacji świetlnej,
— inwentaryzacji i wycince drzew i krzewów w niezbędnym zakresie,
— doprowadzenie przyległego terenu do odpowiedniego stanu, po zakończeniu robót.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.06.01.00-00-0022/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 042-091172

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91172-2018:TEXT:PL:HTML
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„Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie” – zadanie nr 4

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz.U. 2018 poz. 1986).
Uzasadnienie: w wyniku ponownej oceny i badania ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum firm
Balzola Polska Sp. z o.o. i Construcciones y Promociones Balzola S.A. przyznając jej 74,87 punkty, z ceną
oferty netto 76 433 277,27 PLN, brutto 94 012 931,04 PLN, przekraczającą kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie dokonując analizy złożonych ofert oraz przeliczenia
kosztorysów inwestorskich, Zamawiający nie uzyskał zgód korporacyjnych na zwiększenie wskazanej kwoty do
ceny oferty najkorzystniejszej.

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
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

www.uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/01/2019

www.uzp.gov.pl

