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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327354-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Tychy: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2010/S 213-327354
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Roboty budowlane
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1
Do wiadomości: Iwona Cupryś
43-100 Tychy
POLSKA
Tel. +48 322171041-176
E-mail: pkm@pkmtychy.pl
Faks +48 322170107
Adresy internetowe
Ogólny adres organu organizującego przetarg www.pkmtychy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów)
można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)

GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający
Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza Etap I Tychy Miasto - Katowice.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Miasto Tychy.

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem pn.: Szybka Kolej Regionalna Tychy-Dąbrowa Górnicza Etap
I Tychy Miasto Katowice Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
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1. budowę przystanku „Tychy Lodowisko” w rejonie ulicy Wyszyńskiego w tym,
a. budowa peronu i regulacja toru.
b. wykonanie odwodnienia torowiska i peronów.
c. wykonanie schodów.
d. wykonanie konstrukcji nośnej i montażu wind wraz z zasilaniem.
e. wykonanie wiat peronowych i wygrodzeń.
f. wykonanie dojść dla pieszych.
g. przebudowa sieci trakcyjnej.
h. wykonanie sieci oświetleniowej wraz z kanalizacją kablową 9-cio otworową.
i. przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
j. przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
k. wykonanie i montaż monitoringu wraz z zasilaniem.
l. wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej ON-LINE wraz z zasilaniem i montaż automatów biletowych.
Ł. wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) wraz z zasilaniem.
m. adaptacja zieleni.
2. budowę przystanku „Tychy Grota – Roweckiego” przy ulicy Grota – Roweckiego,
a. budowa peronu i regulacji toru.
b. wykonanie odwodnienia torowiska i peronów.
c. wykonanie schodów.
d. budowa konstrukcji nośnej i montażu wind wraz z zasilaniem.
e. wykonanie wiat peronowych i wygrodzeń.
f. przebudowy sieci trakcyjnej.
g. wykonanie sieci oświetleniowej wraz z kanalizacją kablową 9-cio otworową.
h. przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
i. przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
j. wykonanie montażu monitoringu wraz z zasilaniem.
k. wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej ON-LINE wraz z zasilaniem i montaż automatów biletowych.
l. wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) wraz z zasilaniem.
Ł. adaptacja zieleni.
3. budowę przystanku „Tychy Bielska” przy ulicy Bielskiej,
a. budowa peronu i regulacji toru.
b. wykonanie odwodnienia torowiska i peronów.
c. budowa schodów.
d. wykonanie konstrukcji nośnej i montażu wind wraz z zasilaniem.
e. budowa wiat peronowych i wygrodzeń.
f. przebudowy sieci trakcyjnej.
g. wykonanie sieci oświetleniowej wraz z kanalizacją kablową 9-cio otworową.
h. przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
i. przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
j. wykonanie montażu monitoringu wraz z zasilaniem.
k. wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej ON-LINE wraz z zasilaniem i montaż automatów biletowych.
l. wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) wraz z zasilaniem.
Ł. adaptacja zieleni.
4. adaptację przystanku „Tychy Zachodnie” w rejonie ulicy Harcerskiej.
a. budowa peronu i regulacji toru.
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b. wykonanie odwodnienia torowiska i peronów.
c. budowa schodów.
d. wykonanie konstrukcji nośnej i montażu wind wraz z zasilaniem.
e. budowa wiat peronowych i wygrodzeń.
f. wykonanie wiat dla Rowerów.
g. wykonanie pochylni rowerowej wraz ze ścieżką rowerową i dojść dla pieszych.
h. wykonanie remontu istniejącej kładki dla pieszych wraz ze schodami.
i. przebudowa sieci trakcyjnej.
j. wykonanie sieci oświetleniowej wraz z kanalizacją kablową 9-cio otworową.
k. przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
l. przebudowa sieci telekomunikacyjnej.
Ł. wykonanie montażu monitoringu wraz z zasilaniem.
m. wykonanie Projekt Systemu Informacji Pasażerskiej ON-LINE wraz z zasilaniem i montaż automatów
biletowych.
n. wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) wraz z zasilaniem.
o. adaptacja zieleni.
Projekt realizowany będzie w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego, w mieście na prawach powiatu
Tychy, na linii kolejowej nr 179 Tychy – Mysłowice Kosztowy. Po zakończeniu realizacji niniejszego projektu
Szybka Kolej Regionalna będzie miała trasę Tychy Lodowisko – Katowice. Niniejszy projekt jest w pełni
zbieżny z celem głównym Priorytetu VII RPO WSL „Transport”, którym jest ukształtowanie efektywnego i
zintegrowanego systemu transportu. Projekt wpisuje się w działanie 7.2. „Transport publiczny”, którego celem
jest zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne poprzez zwiększenie udziału
transportu publicznego w przemieszczaniu osób.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45200000, 45230000, 45234000, 45234100

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak

II.1.8)

Podział na części
Nie

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wartość lub zakres

II.2.2)

Opcje
Nie

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.2.2011 Zakończenie 31.5.2012

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje
Wadium w wysokości 1 000 000 PLN.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących
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Niniejsze zamówienie będzie współfinansowane ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej
oraz nie podlegajacych zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zgodnie z programem Tychy Miasto Katowice nr UDARPSL.07.02.00-00-001/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 Priorytet VII transport Dyiaanie Transport publiczny nr projektu 18 oraz ze środków własnych.
III.1.3)

Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia
Nie

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.W postępowaniu mogą brać
udział Wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24
Ustawy oraz spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust.1 ustawy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy - Zamawiający żąda przedłożenia następujących
dokumentów i oświadczeń:
a. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
c. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z
formułą: spełnia / nie spełnia.
Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
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całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
d. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania ostępowania na podstawie art. 24 Ustawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy tj
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek ich posiadania
b. posiadania wiedzy i doświadczenia;
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia / nie
spełnia.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia. Oferta wspólna musi spełniać
następujące wymagania:
a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy;
b. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki tj. posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji
ekonomicznej i finansowej, uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający
ofertę wspólną. Dokumenty tj.:
Ba. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
Bb. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
Bc. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Bd. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Be. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Bf. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), wskazujące, że brak jest
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania muszą być złożone przez każdego z Wykonawców
składających ofertę wspólną.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
1. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w zakresie wykazania przez
Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.
a. w ciągu ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy za cały ten okres, roczny
przychód netto ze sprzedaży i świadczenia usług wyniósł nie mniej niż 10 000 000,00 PLN;
b. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości minimum 10 000 000 PLN
c. posiada aktualne ubezpieczenie OC obejmujące zakres prowadzonej przez Wykonawcę działalności na
kwotę minimum 15 000 000,00 PLN)
2. Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wskazanych w pkt. 1, zamawiający wymaga dołączenia do
oferty następujących dokumentów:
a. części sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w
przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
b. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
3. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa powyżej, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
następujące dokumenty:
a. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
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c. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
III.2.3)

Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów 1. Zamawiający ustala
następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:
Wymagane jest przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających
swym rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ze roboty zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki i obowiązującymi przepisami oraz prawidłowo ukończone.
2. Przez roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia Zamawiający
rozumie wykonanie minimum jednej roboty budowlanej związanej z budową lub przebudową układów torowych
wraz z peronami i przynależną infrastrukturą dla obsługi podróżnych o łącznej wartości minimum 10 000 000,00
PLN (brutto). W ramach ww. wykonanych robót budowlanych winna znajdować się:
a. wymiana nawierzchni torowej dla minimum 15 torokilometrów;
b. budowa lub przebudowa minimum jednego peronu;
c. posiadanie doświadczenia w realizacji systemów informacji podróżnych.
Na potwierdzenie spełnienia warunków: wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki i obowiązującymi przepisami oraz prawidłowo ukończone.
3. Wykonawca może polegać na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego doświadczenia na
okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia.
4. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
4.1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania następującymi osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
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a. Kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności kolejowej lub konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, a także legitymujący się co najmniej
pięcioletnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika budowy (lub Kierownika robót w rozumieniu Ustawy z
dn. 7.7.1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) na robotach związanych z
budową, przebudową/modernizacją infrastruktury kolejowej.
b. Kierownik robót torowych i odwodnieniowych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi minimum w ograniczonym zakresie specjalności kolejowej/linie, węzły i stacje kolejowe wydane
na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, a także legitymujący się trzyletnim doświadczeniem
zawodowym.
c. Kierownik robót w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym - posiadający
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności urządzenia
zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym wydane na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
legitymujący się co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym.
d. Kierownik robót w zakresie urządzeń elektroenergetycznych - posiadający uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
legitymujący się co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym.
e. Kierownik robót w zakresie sieci trakcyjnej - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektryfikacji linii kolejowych wydane na podstawie Prawa
budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, legitymujący się co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym.
f. Kierownik robót w zakresie urządzeń telekomunikacji i monitoringu - posiadający uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej wydane na podstawie
Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane w świetle
wcześniej obowiązujących przepisów prawa, legitymujący się co najmniej trzyletnim doświadczeniem
zawodowym.
g. Specjalista ds. geologii – posiadający uprawnienia kategorii VII wg Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 19.6.2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji
(Dz.U.2006.124.865); posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.
4.2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowaniem minimum następującymi narzędziami i
urządzeniami w celu realizacji zamówienia:
— spycharka gąsienicowa – 1 szt.,
— oczyszczarka torów – 1 szt.,
— podbijarka torowa lub rozjazdowa – 1 szt.,
— koparka do robót ziemnych – 2 szt.,
— Pociąg sieciowy – 1 szt.
5. Na potwierdzenie spełnienia warunków dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pkt. 4),
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących dokumentów:
a. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych i zakresu wykonywanych przez nie czynności. Zamawiający wymaga dołączenia także
oświadczenia,że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia:
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wykazu narzędzi i urządzeń dostępnych wykonawcy robót w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami.
6. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający
PN 08/10/2010/PI

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 4.11.2010 - 08:30
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.12.2010 - 09:30

IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7)

Warunki otwierania ofert
Data: 9.12.2010 - 10:00

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
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VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
Niniejsze zamówienie będzie współfinansowane ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej
oraz nie podlegajacych zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zgodnie z programem Tychy Miasto Katowice nr UDARPSL.07.02.00-00-001/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 Priorytet VII transport Dyiaanie Transport publiczny nr projektu 18.

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
29.10.2010
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