
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

19-07-2019

Termin składania ofert

05-08-2019

Numer ogłoszenia

1196420

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku
polskim.
Ofertę należy przesłać lub złożyć w Spółce Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, Sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 05.08.2019r. o godzinie 12:45.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Urych, Barbara Makarucha

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 2466061 381, 101

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie badań laboratoryjnych na budowach w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Projektów pn.:
„Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowe w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem
taboru tramwajowego – etap I” oraz „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowe w Aglomeracji
Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonywanie badań laboratoryjnych na budowach w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach
Projektów pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowe w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej
wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” oraz „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowe w
Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II” współfinansowanych przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020.
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Przedmiot zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań laboratoryjnych na budowach w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych w
ramach Projektów pn.: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko
-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” oraz „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury
tramwajowej w Aglomeracji Śląsko -Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II” współfinansowanych przez
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie
2014 – 2020.
II. Zakres prac do wykonania:
a) Badania geotechniczne:
-Badanie sondą statyczną CPT/CPU,
-Badanie lekką płytą dynamiczną,
-Badanie nośności i zagęszczenia VSS,
-Wykonanie odwiertu rdzeniowego na głębokość 3,0 m,
b) Badania betonu:
-Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie,
-Badanie mrozoodporności betonu,
-Badanie nasiąkliwości betonu,
c) Badania parametrów fizycznych kruszyw:
-Badanie uziarnienia metodą przesiewania,
-Określenie wilgotności optymalnej i maksymalnej,
-Badanie gęstości objętościowej szkieletu mieszanki kruszywa metodą Proctora,
-Badanie odporności na rozdrabnianie metodą bębna LosAngeles,
-Mrozoodporność,
-Wskaźnik piaskowy,
-Badanie zawartości cząsteczek organicznych,
d) Badania parametrów mieszanek popiołowych na stabilizację:
-Wytrzymałość, mrozoodporność,
-Badanie pęcznienia liniowego mieszanki,
-Analiza dyfraktometryczna, analiza chemiczna wraz z opinią w zakresie pęcznienia,
e) Badania parametrów mieszanki betonowej:
-Badanie wytrzymałości,
-Badanie wodoodporności,
-Badanie mrozoodporności,
-Badanie nasiąkliwości

Kod CPV

71900000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi laboratoryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30.06.2023r

Załączniki

Formularze w wersji edytowalnej
Pełna wersja zapytania ofertowego

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie wyrządzili szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
- nie otwarto w stosunku do nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
- nie zostali prawomocnie skazani 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
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także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
- załączyli wymagane dokumenty,
- wnieśli wadium w terminie i wysokości wymaganej przez Zamawiającego,
- złożyli ofertę w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w następujących przypadkach:
1. zmiany wysokości wynagrodzenia umownego Wykonawcy w sytuacji, gdy wprowadzenie zmian będzie następstwem zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku od towarów i usług i kwota wynagrodzenia brutto;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego
z uzasadnionym pisemnym wnioskiem w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te
zmiany. We wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi wykazać wpływ zmian na koszy wykonania
zamówienia przez Wykonawcę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty aktualne na dzień składania ofert:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2.
c) Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3.
d) Formularz cenowy – załącznik nr 4.
e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w
postępowaniu, 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 sektorowego.
f) Stosowne pełnomocnictwo, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów
załączonych do oferty.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału. Nie dotyczy lit. a).
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, przy czym obowiązująca będzie
treść w języku polskim.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych, ofertę najkorzystniejszą tj. z największą liczbą punktów na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych poniżej.
2. Kryterium wyboru ofert, dla poszczególnych części zamówienia, będzie: cena – 100%;
3. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad 1% = 1 pkt
3.1 Oferta z najniższą ceną brutto – 100 pkt.
Punkty pozostałych ofert będą liczone wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:
Pc= (Cn/Cob)x100
Pc – liczba punktów w kryterium cena.
Cn – najniższa cena oferowana brutto.
Cob – cena badanej oferty brutto.

Wykluczenia

1. Zamawiający dokona weryfikacji wszystkich złożonych ofert na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym , która
polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości jego wypełnienia, tj. m.in. prawidłowości wyliczeń w nim zawartych, zgodności treści
z wymaganiami Zamawiającego oraz poprawności podpisów osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Weryfikacji podlegać też będą
egzemplarze okazowe załączone do oferty.
2. Wszystkie złożone i nieodrzucone oferty zostaną poddane ocenie wg kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym
postępowaniu.
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3. Oferta Wykonawcy, która została oceniona najwyżej, będzie podlegała badaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podstawie dokumentów i oświadczeń do niej załączonych.
4. Do ewentualnego uzupełnienia złożonych dokumentów zostanie wezwany wyłącznie Wykonawca, którego oferta została oceniona
najwyżej.
5. Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie z niego wykluczony.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TRAMWAJE ŚLĄSKIE SA

Adres

Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

śląskie , Chorzów

Numer telefonu

32 246 60 61

Fax

32 251 00 96

NIP

6340125637

Tytuł projektu

Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem
taboru tramwajowego - etap I

Numer projektu

POIS.06.01.00-00-0022/16-00
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