Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Tramwaj Fordon Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Toruńska 174a
Miejscowość: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-844

Punkt kontaktowy: adres jak wyżej - siedziba
Zamawiającego

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 525859400

Osoba do kontaktów: Maciej Kozakiewicz
E-mail: tramfordon@tramwajfordon.bydgoszcz.pl

Faks: +48 525859409

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z
przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem
integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera dla inwestycji p.n. „Budowa linii tramwajowej do
dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa
i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy w zakresie i na
warunkach szczegółowo określonych w:
1. opisie przedmiotu zamówienia,
2. wzorze umowy.
Dokumenty wymienione w pkt 1-2 stanowią załączniki do SIWZ i są dostępne na stronie internetowej
Zamawiającego www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania.
Projekt realizowany będzie w oparciu o dokumentację Zamawiającego i będzie obejmował budowę dwutorowej
linii tramwajowej o długości ok. 9,5 km z estakadą tramwajową o długości 0,5 km, przebudową stacji kolejowej
„Bydgoszcz Wschód” oraz przebudowami układu drogowego i infrastruktury uzbrojenia terenu.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).
Zamówienie będzie współfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Priorytet 7 – Transport Przyjazny Środowisku, Działanie 7.3 –
Transport Miejski w Obszarach Metropolitarnych.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
71520000
71247000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
TF/01/2012
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_tramfor
Dane referencyjne ogłoszenia: 2012-123703 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 174-287621 z dnia: 11/09/2012 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
06/09/2012 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Okres w miesiącach: 40 (od
II.3) Czas trwania zamówienia lub
udzielenia zamówienia)
termin realizacji
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i
finansowa

Zamiast:

Powinno być:
Okres w miesiącach: 36 (od
udzielenia zamówienia)
Powinno być:

Informacje i formalności konieczne Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
do dokonania oceny spełniania
wymogów: Działając zgodnie z
wymogów: Działając zgodnie z
przepisami UPZP Zamawiający
przepisami UPZP Zamawiający
zobowiązuje wykonawcę do
zobowiązuje wykonawcę do
wykazania, nie później niż na dzień wykazania, nie później niż na dzień
składania ofert w postępowaniu
składania ofert w postępowaniu
spełnianie warunków o których
spełnianie warunków o których
mowa w art.22 ust.1 UPZP. W
mowa w art.22 ust.1 UPZP. W
celu wykazania spełniania przez
celu wykazania spełniania przez
wykonawcę warunku udziału w
wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego sytuacji postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej – warunek ekonomicznej i finansowej – warunek
nr 5(opisany także w pkt. 10.5
nr 5(opisany także w pkt. 10.5
SIWZ), wykonawca zobowiązany jest SIWZ), wykonawca zobowiązany jest
złożyć, następujące dokumenty:
złożyć, następujące dokumenty:
1. oświadczenie, zgodnie z art.
1. oświadczenie, zgodnie z art.
44 UPZP, o spełnianiu warunków
44 UPZP, o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu określonych udziału w postępowaniu określonych
przez Zamawiającego na podstawie przez Zamawiającego na podstawie
art. 22 ust.1 UPZP (wg wzoru
art. 22 ust.1 UPZP (wg wzoru
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Zamawiającego – załącznik do
Zamawiającego – załącznik do
SIWZ),- oświadczenie dotyczy także SIWZ),- oświadczenie dotyczy także
potwierdzenia spełnienia warunków potwierdzenia spełnienia warunków
określonych w III.2.3. niniejszego
określonych w III.2.3. niniejszego
ogłoszenia,
ogłoszenia,
2. informacji banku lub spółdzielczej 2. informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w których wykonawca posiada
w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość rachunek, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3
wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo
udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
składania ofert;
3. opłaconej polisy, a w
3. opłaconej polisy, a w
przypadku jej braku innego
przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że
dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony
wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
związanej z przedmiotem
zamówienia.
zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy
Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełnienia warunków wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu na zdolność udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów,
finansową innych podmiotów,
zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP
zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP
zobowiązany jest udowodnić
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia. Należy je
wykonaniu zamówienia. Należy je
złożyć w oryginale.
złożyć w oryginale.
Wykonawca powołujący się
Wykonawca powołujący się
przy wykazywaniu spełnienia
przy wykazywaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu warunków udziału w postępowaniu
na zdolność finansową innych
na zdolność finansową innych
podmiotów, zobowiązany jest
podmiotów, zobowiązany jest
przedłożyć informację banku lub
przedłożyć informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo- spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, dotyczącą podmiotu,
kredytowej, dotyczącą podmiotu,
z którego zdolności finansowej
z którego zdolności finansowej
korzysta na podstawieart.26 ust. 2b korzysta na podstawieart.26 ust. 2b
UPZP, potwierdzającą wysokość
UPZP, potwierdzającą wysokość
posiadanych przez ten podmiot
posiadanych przez ten podmiot
środków finansowych lub jego
środków finansowych lub jego
zdolność kredytową, wystawioną
zdolność kredytową, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące
nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
wniosków o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu o udzielenie udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
zamówienia albo składania ofert;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
wykonawca nie może przedstawić wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej
finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez zamawiającego, wymaganych przez zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób
który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego
potwierdza spełnianie opisanego
przez zamawiającego warunku.
przez zamawiającego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów: O
wymaganych standardów: O
udzielenie zamówienia mogą
udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
ubiegać się wykonawcy, którzy
wykażą spełnianie warunku,
wykażą spełnianie warunku,
określonego przez Zamawiającego określonego przez Zamawiającego
na podstawie art. 22 ust.1UPZP,
na podstawie art. 22 ust.1UPZP,
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i dotyczącego sytuacji ekonomicznej i
finansowej – warunek nr 5 (opisany finansowej – warunek nr 5 (opisany
także w pkt. 10.5 SIWZ).
także w pkt. 10.5 SIWZ).
Opis sposobu dokonywania oceny Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku:
spełniania tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, że znajduje się w sytuacji wykazać, że znajduje się w sytuacji
finansowej zapewniającej wykonanie finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia tj.:
zamówienia tj.:
1) posiada środki finansowe lub
1) posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową, w wysokości nie zdolność kredytową, w wysokości nie
mniejszej niż 300.000,00 (słownie: mniejszej niż 300.000,00 (słownie:
trzysta tysięcy złotych 00/100) PLN trzysta tysięcy złotych 00/100) PLN
2) posiada opłacone ubezpieczenie 2) posiada opłacone ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
związanej z przedmiotem
zamówienia na minimalną sumę
zamówienia na minimalną sumę
ubezpieczenia w wysokości 2 500
ubezpieczenia w wysokości 2 500
000,00 (słownie: dwa miliony pięćset 000,00 (słownie: dwa miliony pięćset
złotych 00/100) PLN
tysięcy złotych 00/100) PLN
W przypadku, gdy w dokumentach W przypadku, gdy w dokumentach
potwierdzających sytuację
potwierdzających sytuację
ekonomiczną i finansową
ekonomiczną i finansową
Wykonawcy kwoty zostały określone Wykonawcy kwoty zostały określone
w walucie innej niż PLN, Wykonawca w walucie innej niż PLN, Wykonawca
przeliczy je wg średniego kursu
przeliczy je wg średniego kursu
NBP na dzień publikacji ogłoszenia NBP na dzień publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku
o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Wspólnot Europejskich. Urzędowym Wspólnot Europejskich.
W przypadku, gdy w dniu publikacji W przypadku, gdy w dniu publikacji
ogłoszenia NBP nie opublikował
ogłoszenia NBP nie opublikował
średnich kursów walut, należy
średnich kursów walut, należy
przyjąć pierwszy opublikowany po tej przyjąć pierwszy opublikowany po tej
dacie średni kurs NBP.
dacie średni kurs NBP.
Ocena spełniania wymienionego
Ocena spełniania wymienionego
wyżej warunku udziału w
wyżej warunku udziału w
postępowaniu, zostanie dokonana postępowaniu, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium „spełnia/nie
zgodnie z kryterium „spełnia/nie
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spełnia”, na podstawie dokumentów spełnia”, na podstawie dokumentów
dołączonych przez wykonawcę do dołączonych przez wykonawcę do
oferty.
oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający
Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia na
się o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 23 UPZP (np.
podstawie art. 23 UPZP (np.
konsorcjum, spółka cywilna),
konsorcjum, spółka cywilna),
spełniają wymieniony wyżej warunek spełniają wymieniony wyżej warunek
udziału w postępowaniu łącznie.
udziału w postępowaniu łącznie.
Wykonawca może polegać
Wykonawca może polegać
na zdolnościach finansowych
na zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków.
nim stosunków.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
wymogów:
Działając zgodnie z przepisami
Działając zgodnie z przepisami
UPZP Zamawiający zobowiązuje
UPZP Zamawiający zobowiązuje
wykonawcę do wykazania, nie
wykonawcę do wykazania, nie
później niż nadzień składania ofert, później niż nadzień składania ofert,
spełnianie warunków o których
spełnianie warunków o których
mowa w art.22 ust.1 UPZP.
mowa w art.22 ust.1 UPZP.
I. W celu wykazania spełniania
I. W celu wykazania spełniania
przez wykonawcę warunku udziału przez wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego
w postępowaniu dotyczącego
posiadania wiedzy i doświadczenia posiadania wiedzy i doświadczenia
– warunek nr 2 (opisany także
– warunek nr 2 (opisany także
w pkt. 10.2 SIWZ), wykonawca
w pkt. 10.2 SIWZ), wykonawca
zobowiązany jest złożyć,
zobowiązany jest złożyć,
następujące dokumenty:
następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych, a w
1) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie
dostaw lub usług w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed
okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert
upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu a jeżeli
udziału w postępowaniu a jeżeli
okres prowadzenia działalności
okres prowadzenia działalności
jest krótszy-w tym okresie, z
jest krótszy-w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców,
dat wykonania i odbiorców,
oraz załączeniem dokumentu
oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy
potwierdzającego, że te dostawy
lub usługi zostały wykonane lub są lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należcie;
wykonywane należcie;
(treść powyższego zapisu jest
(treść powyższego zapisu jest
treścią pełną z rozporządzenia
treścią pełną z rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia z
Prezesa Rady Ministrów z dnia z
dnia30.12.2009r w sprawie rodzajów dnia30.12.2009r w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą form, w jakich te dokumenty mogą
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być składane (Dz. U. z 2009r
być składane (Dz. U. z 2009r
Nr 226, poz.1817). Wykonawca
Nr 226, poz.1817). Wykonawca
wykazując spełnianie warunku
wykazując spełnianie warunku
winien przedłożyć dokument
winien przedłożyć dokument
odpowiadający niniejszemu
odpowiadający niniejszemu
zamówieniu czyli wykaz wykonanych zamówieniu czyli wykaz wykonanych
usług -wg wzoru Zamawiającegousług -wg wzoru Zamawiającegozałącznik do SIWZ).
załącznik do SIWZ).
Wykonawca powołujący się przy
Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełnienia warunków wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu na wiedzę udziału w postępowaniu na wiedzę
i doświadczenie innych podmiotów, i doświadczenie innych podmiotów,
zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP
zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP
zobowiązany jest udowodnić
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia. Należy je
wykonaniu zamówienia. Należy je
złożyć w oryginale.
złożyć w oryginale.
II. W celu wykazania spełniania
II. W celu wykazania spełniania
przez wykonawcę warunku udziału przez wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego
w postępowaniu dotyczącego
dysponowania osobami zdolnymi do dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia – warunek nr wykonania zamówienia – warunek nr
4 (opisany także w pkt. 10.4 SIWZ), 4 (opisany także w pkt. 10.4 SIWZ),
wykonawca zobowiązany jest złożyć, wykonawca zobowiązany jest złożyć,
następujące dokumenty:
następujące dokumenty:
1) wykaz osób, które będą
1) wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych zaświadczenie
odpowiedzialnych zaświadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z
robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla
wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
zakresu wykonywanych przez
nie czynności; oraz informacją o
nie czynności; oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
podstawie do dysponowania tymi
osobami.
osobami.
(treść powyższego zapisu jest treścią (treść powyższego zapisu jest treścią
pełną z rozporządzenia Prezesa
pełną z rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia z dnia 30
Rady Ministrów z dnia z dnia 30
grudnia2009r w sprawie rodzajów
grudnia2009r w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. z 2009r Nr 226, być składane (Dz. U. z 2009r Nr 226,
poz.1817). Wykonawca wykazując poz.1817). Wykonawca wykazując
spełnianie warunku winien
spełnianie warunku winien
przedłożyć dokument odpowiadający przedłożyć dokument odpowiadający
niniejszemu zamówieniu czyli wykaz niniejszemu zamówieniu czyli wykaz
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osób które będą uczestniczyć w
osób które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia- wg wzoru wykonywaniu zamówienia- wg wzoru
Zamawiającego- załącznik do SIWZ). Zamawiającego- załącznik do SIWZ).
2) oświadczenie, że osoby, które
2) oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy
uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania
nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień (wg wzoru
takich uprawnień (wg wzoru
Zamawiającego),
Zamawiającego),
Wykonawca powołujący się
Wykonawca powołujący się
przy wykazywaniu spełnienia
przy wykazywaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu warunków udziału w postępowaniu
na osoby zdolne do wykonania
na osoby zdolne do wykonania
zamówienia innych podmiotów,
zamówienia innych podmiotów,
zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP
zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP
zobowiązany jest udowodnić
zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia. Należy je
wykonaniu zamówienia. Należy je
złożyć w oryginale.
złożyć w oryginale.
Minimalny poziom ewentualnie
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
ubiegać się wykonawcy, którzy
wykażą spełnianie warunków,
wykażą spełnianie warunków,
określonych przez Zamawiającego określonych przez Zamawiającego
na podstawie art. 22 ust.1 UPZP,
na podstawie art. 22 ust.1 UPZP,
dotyczących:
dotyczących:
I. posiadania wiedzy i doświadczenia I. posiadania wiedzy i doświadczenia
– warunek nr 2 (opisany także w pkt. – warunek nr 2 (opisany także w pkt.
10.2 SIWZ).
10.2 SIWZ).
Opis sposobu dokonywania oceny Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku:
spełniania tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
wykazać się, że w okresie ostatnich wykazać, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał
krótszy – w tym okresie, wykonał
co najmniej jedną usługę nadzoru
co najmniej jedną usługę nadzoru
inwestorskiego nad robotami
inwestorskiego o wartości nie
budowlanymi polegającymi
mniejszej niż równowartość 2 500
na budowie lub modernizacji
000 PLN brutto, nad robotami
linii tramwajowej, kolejowej lub
budowlanymi, polegającymi
metra wraz z przebudową układu
na budowie lub przebudowie
drogowego; o wartości nie mniejszej linii tramwajowej, kolejowej lub
niż równowartość 2 500000 PLN
metra wraz z przebudową układu
brutto.
drogowego.
W przypadku, gdy w dokumentach W przypadku, gdy w dokumentach
potwierdzających wiedzę i
potwierdzających wiedzę i
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doświadczenie Wykonawcy wartości doświadczenie Wykonawcy wartości
zostały określone w walucie innej
zostały określone w walucie innej
niż PLN, Wykonawca przeliczy je
niż PLN, Wykonawca przeliczy je
wg średniego kursu NBP na dzień wg średniego kursu NBP na dzień
publikacji ogłoszenia o zamówieniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Wspólnot w Dzienniku Urzędowym Wspólnot
Europejskich. W przypadku, gdy
Europejskich. W przypadku, gdy
w dniu publikacji ogłoszenia NBP
w dniu publikacji ogłoszenia NBP
nie opublikował średnich kursów
nie opublikował średnich kursów
walut, należy przyjąć pierwszy
walut, należy przyjąć pierwszy
opublikowany po tej dacie średni
opublikowany po tej dacie średni
kurs NBP.
kurs NBP.
Ocena spełniania wymienionego
Ocena spełniania wymienionego
wyżej warunku udziału w
wyżej warunku udziału w
postępowaniu, zostanie dokonana postępowaniu, zostanie dokonana
zgodnie z kryterium „spełnia/nie
zgodnie z kryterium „spełnia/nie
spełnia”, na podstawie dokumentów spełnia”, na podstawie dokumentów
dołączonych przez wykonawcę do dołączonych przez wykonawcę do
oferty.
oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający
Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia na
się o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 23 UPZP (np.
podstawie art. 23 UPZP (np.
konsorcjum, spółka cywilna),
konsorcjum, spółka cywilna),
spełniają wymieniony wyżej warunek spełniają wymieniony wyżej warunek
udziału w postępowaniu łącznie.
udziału w postępowaniu łącznie.
Wykonawca może polegać na
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu innych
wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów, niezależnie od
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków.
nim stosunków.
II. dysponowania osobami zdolnymi II. dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia –
do wykonania zamówienia –
warunek nr 4 (opisany także w pkt. warunek nr 4 (opisany także w pkt.
10.4SIWZ).
10.4SIWZ).
Opis sposobu dokonywania oceny Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku:
spełniania tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
wykazać się dysponowaniem
wykazać się dysponowaniem
osobami zdolnymi do wykonania
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, którym zostanie
zamówienia, którym zostanie
powierzone wykonanie niniejszego powierzone wykonanie niniejszego
zamówienia, o kwalifikacjach i
zamówienia, o kwalifikacjach i
doświadczeniu zawodowym nie
doświadczeniu zawodowym nie
mniejszym niż określone poniżej dla mniejszym niż określone poniżej dla
poszczególnych stanowisk (kluczowi poszczególnych stanowisk (kluczowi
eksperci), tj.:
eksperci), tj.:
1) Inspektor Nadzoru robót torowych 1) Inspektor Nadzoru robót torowych
Kwalifikacje:
Kwalifikacje:
Uprawnienia budowlane bez
Uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami w ograniczeń do kierowania robotami w
specjalności drogowej.
specjalności drogowej
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczenie zawodowe:
Co najmniej 5 lat doświadczenia
Co najmniej 5 lat doświadczenia
zawodowego w kierowaniu budową / zawodowego w kierowaniu budową/
nadzorze inwestorskim nad
nadzorze inwestorskim nad robotami
torowymi.
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robotami torowymi w zakresie trakcji 2) Inspektor Nadzoru robót
tramwajowej.
drogowych
2) Inspektor Nadzoru robót
Kwalifikacje:
drogowych
Uprawnienia budowlane bez
Kwalifikacje:
ograniczeń do kierowania robotami w
Uprawnienia budowlane bez
specjalności drogowej,
ograniczeń do kierowania robotami w Doświadczenie zawodowe:
specjalności drogowej,
Co najmniej 5 lat doświadczenia
Doświadczenie zawodowe:
zawodowego w kierowaniu budową /
Co najmniej 5 lat doświadczenia
nadzorze inwestorskim nad robotami
zawodowego w kierowaniu budową / drogowymi na drogach kategorii min.
nadzorze inwestorskim nad robotami G.
drogowymi na drogach kategorii min. 3) Inspektor Nadzoru robót
G.
mostowych
3) Inspektor Nadzoru robót
Kwalifikacje:
mostowych
Uprawnienia budowlane bez
Kwalifikacje:
ograniczeń do kierowania robotami w
Uprawnienia budowlane bez
specjalności mostowej,
ograniczeń do kierowania robotami w Doświadczenie zawodowe:
specjalności mostowej,
Co najmniej 5 lat doświadczenia
Doświadczenie zawodowe:
zawodowego w kierowaniu budową /
Co najmniej 5 lat doświadczenia
nadzorze inwestorskim nad
zawodowego w kierowaniu budową / obiektami mostowymi klasy min. B, a
nadzorze inwestorskim nad
w tym przy obiekcie długości min 100
obiektami mostowymi klasy.
m i obiekcie o przęśle o rozpiętości
4) Inspektor Nadzoru robót
min 30 m.
instalacyjnych w zakresie sieci,
4) Inspektor Nadzoru robót
instalacji i urządzeń elektrycznych i instalacyjnych w zakresie sieci,
elektroenergetycznych
instalacji i urządzeń elektrycznych i
Kwalifikacje:
elektroenergetycznych
Uprawnienia budowlane bez
Kwalifikacje:
ograniczeń do kierowania robotami Uprawnienia budowlane bez
w specjalności instalacyjnej
ograniczeń do kierowania robotami
w zakresie sieci instalacji
w specjalności instalacyjnej
i urządzeń elektrycznych i
w zakresie sieci instalacji
elektroenergetycznych uprawniające i urządzeń elektrycznych i
do kierowania robotami budowlanymi elektroenergetycznych uprawniające
związanymi z obiektem budowlanym do kierowania robotami budowlanymi
takim jak tramwajowe sieci trakcyjne związanymi z obiektem budowlanym
wraz z instalacjami i urządzeniami takim jak tramwajowe sieci trakcyjne
technicznymi zasilania i sterowania, wraz z instalacjami i urządzeniami
sygnalizacji i ogrzewania rozjazdów technicznymi zasilania i sterowania,
oraz oświetlenia,
sygnalizacji i ogrzewania rozjazdów
Doświadczenie zawodowe:
oraz oświetlenia,
Co najmniej 5 lat doświadczenia
Doświadczenie zawodowe:
zawodowego w kierowaniu budową / Co najmniej 5 lat doświadczenia
nadzorze inwestorskim nad robotami zawodowego w kierowaniu budową /
elektroenergetycznymi.
nadzorze inwestorskim nad robotami
5) Inspektor Nadzoru robót
elektroenergetycznymi.
konstrukcyjno-budowlanych
5) Inspektor Nadzoru robót
Kwalifikacje:
konstrukcyjno-budowlanych
Uprawnienia budowlane bez
Kwalifikacje:
ograniczeń do kierowania robotami
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w specjalności konstrukcyjnoUprawnienia budowlane bez
budowlanej,
ograniczeń do kierowania robotami
Doświadczenie zawodowe:
w specjalności konstrukcyjnoCo najmniej 5 lat doświadczenia
budowlanej,
zawodowego w kierowaniu budową / Doświadczenie zawodowe:
nadzorze inwestorskim nad robotami Co najmniej 5 lat doświadczenia
budowlanymi.
zawodowego w kierowaniu budową /
6) Inspektor Nadzoru robót
nadzorze inwestorskim nad robotami
instalacyjnych w zakresie sieci,
budowlanymi.
instalacji i urządzeń cieplnych,
6) Inspektor Nadzoru robót
wentylacyjnych, gazowych i wodinstalacyjnych w zakresie sieci,
kan.
instalacji i urządzeń cieplnych,
Kwalifikacje:
wentylacyjnych, gazowych i wodUprawnienia budowlane bez
kan.
ograniczeń do kierowania robotami w Kwalifikacje:
specjalności instalacyjnej w zakresie Uprawnienia budowlane bez
sieci instalacji i urządzeń cieplnych, ograniczeń do kierowania robotami w
wentylacyjnych, gazowych i wodspecjalności instalacyjnej w zakresie
kan.
sieci instalacji i urządzeń cieplnych,
Doświadczenie zawodowe:
wentylacyjnych, gazowych i wodCo najmniej 5 lat doświadczenia
kan.
zawodowego w kierowaniu budową / Doświadczenie zawodowe:
nadzorze inwestorskim nad robotami Co najmniej 5 lat doświadczenia
w ww. branżach.
zawodowego w kierowaniu budową /
7) Inspektor Nadzoru robót
nadzorze inwestorskim nad robotami
telekomunikacyjnych
w ww. branżach.
Kwalifikacje:
7) Inspektor Nadzoru robót
Uprawnienia budowlane bez
telekomunikacyjnych
ograniczeń do kierowania robotami w Kwalifikacje:
specjalności telekomunikacyjnej,
Uprawnienia budowlane bez
Doświadczenie zawodowe:
ograniczeń do kierowania robotami w
Co najmniej 5 lat doświadczenia
specjalności telekomunikacyjnej,
zawodowego w kierowaniu budową / Doświadczenie zawodowe:
nadzorze inwestorskim nad robotami Co najmniej 5 lat doświadczenia
telekomunikacyjnymi.
zawodowego w kierowaniu budową /
8) Inspektor Nadzoru robót
nadzorze inwestorskim nad robotami
kolejowych w branży kolejowe sieci telekomunikacyjnymi.
energetyczne
8) Inspektor Nadzoru robót
Kwalifikacje:
kolejowych w branży kolejowe sieci
Uprawnienia budowlane bez
energetyczne
ograniczeń do kierowania robotami w Kwalifikacje:
specjalności kolejowej.
Uprawnienia budowlane bez
Doświadczenie zawodowe:
ograniczeń do kierowania robotami w
Co najmniej 5 lat doświadczenia
specjalności kolejowej.
zawodowego w kierowaniu budową / Doświadczenie zawodowe:
nadzorze inwestorskim nad robotami Co najmniej 5 lat doświadczenia
kolejowymi w zakresie sieci,
zawodowego w kierowaniu budową /
instalacji i urządzeń elektrycznych i nadzorze inwestorskim nad robotami
energetycznych.
kolejowymi w zakresie sieci,
9) Inspektor Nadzoru robót torowych instalacji i urządzeń elektrycznych i
w branży linie, węzły i stacje
energetycznych.
kolejowe
Kwalifikacje:
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Uprawnienia budowlane bez
9) Inspektor Nadzoru robót torowych
ograniczeń do kierowania robotami w w branży linie, węzły i stacje
specjalności kolejowej.
kolejowe
Doświadczenie zawodowe:
Kwalifikacje:
Co najmniej 5 lat doświadczenia
Uprawnienia budowlane bez
zawodowego w kierowaniu budową / ograniczeń do kierowania robotami w
nadzorze inwestorskim nad robotami specjalności kolejowej.
torowymi w branży kolejowej.
Doświadczenie zawodowe:
10) Inspektor Nadzoru robót
Co najmniej 5 lat doświadczenia
w branży kolejowe urządzenia
zawodowego w kierowaniu budową /
zabezpieczające i sterowania
nadzorze inwestorskim nad robotami
ruchem
torowymi w branży kolejowej.
Kwalifikacje:
10) Inspektor Nadzoru robót
Uprawnienia budowlane bez
w branży kolejowe urządzenia
ograniczeń do kierowania robotami w zabezpieczające i sterowania
specjalności SRK.
ruchem
Doświadczenie zawodowe:
Kwalifikacje:
Co najmniej 5 lat doświadczenia
Uprawnienia budowlane bez
zawodowego w kierowaniu budową / ograniczeń do kierowania robotami w
nadzorze inwestorskim nad robotami specjalności SRK.
w zakresie SRK.
Doświadczenie zawodowe:
Wymienione wyżej osoby winny
Co najmniej 5 lat doświadczenia
posiadać uprawnienia wymagane
zawodowego w kierowaniu budową /
przepisami ustawy z dnia 7.7.1994r nadzorze inwestorskim nad robotami
Prawo Budowlane (wg stanu
w zakresie SRK.
prawnego obowiązującego na
Wymienione wyżej osoby winny
dzień wszczęcia postępowania.),
posiadać uprawnienia wymagane
lub równoważnymi uprawnieniami
przepisami ustawy z dnia 7.7.1994r
budowlanymi wydanymi na
Prawo Budowlane (wg stanu
podstawie wcześniej obowiązujących prawnego obowiązującego na
przepisów, lub innymi uprawnieniami dzień wszczęcia postępowania.),
umożliwiającymi wykonywanie tych lub równoważnymi uprawnieniami
samych czynności, do wykonywania budowlanymi wydanymi na
których w aktualnym stanie prawnym podstawie wcześniej obowiązujących
uprawniają uprawnienia budowlane przepisów, lub innymi uprawnieniami
w tej samej specjalności.
umożliwiającymi wykonywanie tych
Jeżeli uprawnienia budowlane
samych czynności, do wykonywania
wskazanej przez Wykonawcę osoby których w aktualnym stanie prawnym
nie będą obejmowały pełnego
uprawniają uprawnienia budowlane
zakresu, Wykonawca może na dane w tej samej specjalności.
stanowisko skierować dodatkową
Jeżeli uprawnienia budowlane
osobę, jednakże doświadczenie
wskazanej przez Wykonawcę osoby
każdej z tych osób nie może być
nie będą obejmowały pełnego
niższe od wymaganego dla danego zakresu, Wykonawca może na dane
stanowiska w zakresie posiadanych stanowisko skierować dodatkową
uprawnień.
osobę, jednakże doświadczenie
Nie dopuszcza się łączenia funkcji każdej z tych osób nie może być
inspektora nadzoru w różnych
niższe od wymaganego dla danego
branżach przez jedną osobę,
stanowiska w zakresie posiadanych
niezależnie od posiadanych
uprawnień.
uprawnień.
Nie dopuszcza się łączenia funkcji
Ocena spełniania wymienionego
inspektora nadzoru w różnych
wyżej warunku udziału w
branżach przez jedną osobę,
niezależnie od posiadanych
uprawnień.
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postępowaniu, zostanie dokonana Ocena spełniania wymienionego
zgodnie z kryterium „spełnia/nie
wyżej warunku udziału w
spełnia”, na podstawie dokumentów postępowaniu, zostanie dokonana
dołączonych przez wykonawcę do zgodnie z kryterium „spełnia/nie
oferty, określonych w pkt. 11.1.1.3
spełnia”, na podstawie dokumentów
SIWZ.
dołączonych przez wykonawcę do
Wykonawcy wspólnie ubiegający
oferty, określonych w pkt. 11.1.1.3
się o udzielenie zamówienia na
SIWZ.
podstawie art. 23 UPZP (np.
Wykonawcy wspólnie ubiegający
konsorcjum, spółka cywilna),
się o udzielenie zamówienia na
spełniają wymieniony wyżej warunek podstawie art. 23 UPZP (np.
udziału w postępowaniu łącznie.
konsorcjum, spółka cywilna),
Wykonawca może polegać na
spełniają wymieniony wyżej warunek
osobach zdolnych do wykonania
udziału w postępowaniu łącznie.
zamówienia innych podmiotów,
Wykonawca może polegać na
niezależnie od charakteru prawnego osobach zdolnych do wykonania
łączących go z nim stosunków.
zamówienia innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
05/10/2012 Godzina: 15:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
05/10/2012 Godzina: 15:10
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
22/10/2012 Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
22/10/2012 Godzina: 15:10
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający ponownie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert - pierwotny termin składania i
otwarcia ofert to: 01.10.2012r.
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2012 (dd/mm/rrrr) - ID:2012-134335
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