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Ogłoszenie nr 510203049-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.

Tramwaje Śląskie S.A.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:
Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Kilińskiego i

Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora
Władysława Bartoszewskiego - Etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 576196-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540161771-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Tramwaje Śląskie S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 27056166300000, ul. ul. Inwalidzka  5,
41-506  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2466061 (64,65) w. 381, e-mail
przetargi@tram-silesia.pl, faks 322 510 096. 
Adres strony internetowej (url): www.tram-silesia.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Wymiana nawierzchni
drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Kilińskiego i Sobieskiego do drogi
ekspresowej S86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda im. Profesora Władysława
Bartoszewskiego - Etap I

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
JRP/B/403/2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja Etapu I dla
zadania p.n.: „Wymiana nawierzchni drogowej ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania
ulic Kilińskiego i Sobieskiego do drogi ekspresowej S86 z wyłączeniem odcinka w rejonie ronda
im. Profesora Władysława Bartoszewskiego” Stan oczekiwany – wymagania ogólne 1. Należy
wykonać przebudowę nawierzchni asfaltowej na przedmiotowym odcinku, na obu jezdniach (tj.
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w kierunku dzielnicy Milowice i w kierunku Centrum Sosnowca), na wewnętrznych i
zewnętrznych pasach ruchu. 2. Należy wykonać frezowanie całej istniejącej warstwy ścieralnej
na przedmiotowym zakresie remontu. 3. Należy wykonać frezowanie istniejącej warstwy
wiążącej na głębokość wynikającą z opracowanych przekrojów poprzecznych -
charakterystycznych. 4. Należy rozebrać istniejącą podbudowę bitumiczną w pasach szerokości
0,5m od strony torowiska, z należytą starannością, nie powodując uszkodzeń wykonanych – w
ramach przebudowy torowiska - nowych elementów krawędziowych. 5. Przed ułożeniem każdej
z projektowanych warstw nawierzchni należy oczyścić podłoże i skropić asfaltową emulsją
kationową. 6. Czyszczeniu i skropieniu należy poddać także elementy krawędziowe (istniejące i
układane - zaprojektowane w ramach przedmiotowego zadania) do poziomu wierzchu warstwy
ścieralnej. 7. Na wszystkich połączeniach nowej warstwy ścieralnej z istniejącymi warstwami
ścieralnymi należy zastosować taśmy bitumiczne na pełną wysokość łączonych warstw, po
uprzednim ucięciu mechanicznym i oczyszczeniu istniejących krawędzi.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233251-3

Dodatkowe kody CPV: 71322000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/09/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1378084.30 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Silesia Invest Sp. z o.o. Sp. k. 
Email wykonawcy: przetargi@silesia-invest.com.pl 
Adres pocztowy: ul. o. J. Siemińskiego 18 - 20 
Kod pocztowy: 44-100 
Miejscowość: Gliwice 
Kraj/woj.: śląskie 
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Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1695043.69 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1695043.69 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2022173.01 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


