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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2354-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Roboty w zakresie kolei tramwajowej
2019/S 002-002354

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Legal Basis:
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) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie (zad. 2.1) oraz „Przebudowa
infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli "Będzińska" w Sosnowcu - (zad. 2.2)
Numer referencyjny: UE/JRP/B/501/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45234121

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadań pn.: „Przebudowa infrastruktury
tramwajowej w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie na odcinku od Ronda Czeladzkiego do granicy z Sosnowcem”
- zadanie nr 2.1 oraz „Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli "Będzińska"
w Sosnowcu. Przebudowa pętli "Będzińska" – zadanie 2.2 w ramach Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt

mailto:j.urych@tram-silesia.pl
www.tram-silesia.pl


Dz.U./S S2
03/01/2019
2354-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 2 / 5

03/01/2019 S2
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 5

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 w perspektywie UE 2014-2020

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 47 415 108.98 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadań pn.: „Przebudowa infrastruktury
tramwajowej w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie na odcinku od Ronda Czeladzkiego do granicy z Sosnowcem”
- zadanie nr 2.1 oraz „Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli "Będzińska"
w Sosnowcu. Przebudowa pętli "Będzińska" – zadanie 2.2 w ramach Projektu pn.: „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 w perspektywie UE 2014-2020
2. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie na odcinku od Ronda
Czeladzkiego do granicy z Sosnowcem. Łączna długość torów przewidzianych
Do przebudowy wynosi ok. 6000 mtp. Torowisko od Ronda Czeladzkiego do granicy z Sosnowcem jest
torowiskiem podwójnym wydzielonym. Szyny ułożone są na podkładach drewnianych. Przejazdy wykonane są
z płyt nawierzchniowych EPT oraz z prefabrykowanych płyt torowych z wyłączeniem przejazdu na skrzyżowaniu
ul. Małobądzkiej z ul. Piłsudskiego, który nie podlega modernizacji. Przystanki posiadają perony, a sieć
trakcyjna jest płaska oraz wielokrotna, zamocowana do słupów trakcyjnych. Odcinek zasilany jest z podstacji nr
05 „Małobądzka” oraz nr 02 „Czeladzka”.
3. 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. Łączna
długość torów przewidzianych do przebudowy wynosi ok. 2750 mtp. Torowisko od granicy z Będzinem jest
torowiskiem podwójnym wydzielonym wraz z pętlą tramwajową. Szyny ułożone są na podkładach drewnianych.
Przejazdy wykonane są z płyt nawierzchniowych EPT oraz
Z prefabrykowanych płyt torowych z wyłączeniem przejazdu na skrzyżowaniu ul. Małobądzkiej z ul.
Piłsudskiego, który nie podlega modernizacji. Przystanki posiadają perony, a sieć trakcyjna jest płaska oraz
wielokrotna, zamocowana do słupów trakcyjnych. Odcinek zasilany jest z podstacji nr 05 „Małobądzka” oraz nr
02 „Czeladzka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 80

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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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 166-379273

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: DO/641/18

Nazwa:
„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Małobądzkiej w Będzinie (zad. 2.1) oraz „Przebudowa
infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli "Będzińska" w Sosnowcu - (zad. 2.2)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
28/12/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
NDI Sp. z o.o.
ul. Powstańców Warszawy 19
Sopot
81-718
Polska
Kod NUTS: PL633
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
NDI S.A.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379273-2018:TEXT:PL:HTML
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ul. Powstańców Warszawy 19
Sopot
81-718
Polska
Kod NUTS: PL633
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 52 250 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 47 415 108.98 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

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

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
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

www.uzp.gov.pl
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Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/01/2019

www.uzp.gov.pl

