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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
Katowice
40-098
Polska
Tel.: +48 322593302/+48 322593303
E-mail: bzp@katowice.eu
Faks: +48 327054949
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.katowice.eu
I.1)

Nazwa i adresy
Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
Chorzów
41-506
Polska
E-mail: in@katowice.eu
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.katowice.eu

I.2)

Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.katowice.eu
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miasta Katowice, Wydział Inwestycji
Warszawska 4 pok. 364
Katowice
40-006
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Banaś
Tel.: +48 322593606
E-mail: in@katowice.eu
Faks: +48 327054922
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
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Główny adres: http://bip.um.katowice.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwest. pn.: Rozbudowa
układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna
Numer referencyjny: BZP.271.1.126.2016

II.1.2)

Główny kod CPV
71320000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy i budowy układu drogowego wraz z
linią tramwajową od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie
z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. dla wymaganego zakresu robót.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 050 341.33 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322200
71322300
71220000
71221000
71245000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katowice- dzielnice południowe

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy i budowy układu drogowego
wraz z linią tramwajową od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna wraz z uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres dokumentacji
projektowej dla obszaru zainwestowania obejmuje: budowę linii tramwajowej wraz z niezbędną infrastrukturą
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dla funkcjonowania ww. obiektu liniowego, przebudowę i budowę układu drogowego, budowę obiektów
inżynierskich (przekroczenie linii kolejowej PKP uwzględniające parametry techniczne dla całego pasa
drogowego oraz przekroczenia istniejących rzek, cieków i rowów), budowę infrastruktury rowerowej (ścieżka
rowerowa, ciąg pieszo–rowerowy), budowę ciągów pieszych, budowę przystanków tramwajowych oraz
tramwajowo-autobusowych, budowę i utworzenie Węzła Przesiadkowego Kostuchna w celu uzyskania
funkcji przesiadkowych w systemie Park&Ride z wydzielonym parkingiem naziemnym, zlokalizowanym
pomiędzy ul. Radockiego a ul. Bażantów, oświetlenie całego terenu zainwestowania, odwodnienie całego
terenu zainwestowania, kanał technologiczny obejmujący obszar zainwestowania, system monitoringu
wizyjnego obejmujący obszar zainwestowania, niezbędne przekładki istniejących sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej, zagospodarowanie terenu, w tym elementy małej architektury, zieleń urządzona, elementy
dekoracyjne i reklamowe; rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych kolidujących z przedmiotem
zamówienia. 2. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Wykonanie
kosztorysów inwestorskich. 4. Udział w posiedzeniach Zespołu ds. Polityki Rowerowej w Katowicach przy
Urzędzie Miasta Katowice wraz z przygotowaniem materiałów. 5. Udział w 14 dniowych konsultacjach
społecznych, ogłoszonych na platformie wraz przygotowaniem materiałów i odpowiedzi w pakietach (2 dni –
1 Pakiet). 6. Zorganizowanie konsultacji społecznych z mieszkańcami w formie informacyjnej i warsztatowej.
Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia do akceptacji Zamawiającego szczegółowego Planu
konsultacji uwzględniającego co najmniej 10 spotkań w formie informacyjnej i warsztatowej. Wykonawca z
chwilą przekazania dzieła (tj. wszystkich wymaganych opracowań wykonanych w ramach zamówienia) i w
ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do dzieła, w całości i na wyłączność, a także własność nośników, na których utrwalono dzieło i przekazano
je Zamawiającemu. Przeniesienie praw, nie będzie ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie. Szczegółowy
zakres zawiera ST. 2. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: a. Opracowania dokumentacji
projektowej obejmującej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego) w tym: - projekt budowlany w zakresie
uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; - projekty wykonawcze; - przedmiar robót; - informację
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie
odrębnych przepisów; b. Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie winien:- opracować dokumentację
projektową na podstawie aktualnych przepisów prawa z jej rozdziałem na dokumentację dot. części torowotrakcyjnej wraz z obiektami inżynierskimi (etap I), dokumentację dot. części węzła przesiadkowego Kostuchna
(etap I) oraz na dokumentację dot. części drogowej etap I i etap II), uszczegółowienie zakresu poszczególnych
etapów zawiera Specyfikacje techniczna.- uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami
prawa decyzje. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób - art.29 ust.3a ustawy- zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykon.złoży oświadczenie o
zatrudnieniu zgodnie z opisem w pkt.11.3 SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena ofertowa / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: doświadczenie osób wykonujących zamówienie / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu ilości usług w zależności od potrzeb
Zamawiającego i wyłączeniu z przedmiotu zamówienia bądź ograniczeniu usług związanych z: - udziałem w
konsultacjach społecznych ogłoszonych na platformie wraz z przygotowaniem materiałów (odpowiedzi)
- zorganizowaniem konsultacji społecznych z mieszkańcami w formie informacyjnej i warsztatowej wraz z
przygotowaniem materiałów,
- udziałem w posiedzeniach Zespołu ds. Polityki Rowerowej wraz z przygotowaniem materiałów;
W przypadku gdy Zamawiający odstąpi lub ograniczy ww. czynności i/lub nie będzie konieczne opracowanie
materiałów albo nie wpłyną żadne zapytania mieszkańców, wówczas Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia z
tytułu odstąpienia w całości lub wynagrodzenie zostanie odpowiednio ograniczone, jednakże wynagrodzenie z
tytułu ww. czynności nie będzie niższe niż wskazana cena jednostkowa podana w ofercie Wykonawcy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagane wadium - 76.000 zł. SIWZ można uzyskać odpłatnie - Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul.
Warszawska 4, Katowice pok.467- 4,98 zł. Na stronach Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja
Wypełniania JEDZ:https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust.1 pkt 12- 23 ustawy. Ponadto, Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie niżej wymienionych
przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1,3-8 ustawy
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona winien przedłożyć następujące dokumenty:
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
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porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy;
8. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
3) Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ.
Oświadczenie, o którym mowa wyżej wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego
zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/
UE stanowią zał.nr 2 do SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wys.
500.000,00 PLN
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
przedłożenia:
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
Uwaga. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, o których mowa wyżej zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o
których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy
2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności:
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a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów na potwierdzenie
braku podstaw do wykluczenia
Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
składa JEDZ dot. tych podmiotów.
Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą SPEŁNIA/ NIE
SPEŁNIA.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby wykonawca spełnił minimalne warunki jn:
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi w zakresie j.n.:
- co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogi
o szer. min 7 m i długości ponad 1 km wraz z oświetleniem i odwodnieniem, która została zatwierdzona decyzją
ZRD lub decyzją o pozwoleniu na budowę,
- co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy lub budowy
torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną dla odcinka o długości min. 1 km,
Uwaga – zamawiający dopuszcza, że wykonawca wykonał oba zakresy w jednym zadaniu lub w dwóch
odrębnych zadaniach.
b) dysponował osobami posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie
oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego,
1) Kierownik Projektu, który będzie koordynował cały proces projektowy i konsultacyjny, od rozpoczęcia do
ukończenia dzieła. Osoba ta winna posiadać doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu personelem przez
okres, co najmniej 3 lat.
2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w branży drogowej, bez
ograniczeń, która posiada min 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z uzyskanymi uprawnieniami.
3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w branży mostowej, bez
ograniczeń, która posiada min 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z uzyskanymi uprawnieniami.
4) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, która posiada min
3 letnie doświadczenie zawodowe związane z uzyskanymi uprawnieniami.
W przypadku, gdy wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej –
inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.
5) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
telekomunikacyjnej, bez ograniczeń, która posiada min 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z
uzyskanymi uprawnieniami.

7 / 10

W przypadku, gdy wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w telekomunikacji
przewodowej i telekomunikacji radiowej. Zamawiający dopuszcza, że na potwierdzenie tego warunku
wykonawca wskaże dwie osoby: jedną posiadającą uprawnienia w telekomunikacji przewodowej bez
ograniczeń a drugą w telekomunikacji radiowej bez ograniczeń.
6) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
bez ograniczeń, która posiada min 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z uzyskanymi uprawnieniami.
W przypadku, gdy wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej –
inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych.
7) co najmniej jedną osobą na stanowisko specjalisty ds. ochrony środowiska posiadającą wykształcenie
wyższe w zakresie ogrodnictwa lub leśnictwa lub rolnictwa lub ochrony środowiska, która posiada
doświadczenie w wykonaniu, co najmniej jednego raportu oddziaływania na środowisko dotyczące drogi o szer.
min 7 m i długości pow. 1 km
Zamawiający uzna warunek za spełniony - zgodnie z pkt. 13.2.b)7 SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona
przedłożenia:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz,
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
2. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy,
3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Uwaga: Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były
wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
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gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów na potwierdzenie
braku podstaw do wykluczenia.Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dot. tych podmiotów.
Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą SPEŁNIA/ NIE
SPEŁNIA.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do SIWZ. Warunki realizacji zawarte są w odpowiednich dokumentach zamówienia dostępnych na stronie
internetowej zamawiajacego.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/10/2016
Czas lokalny: 08:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Oferta musi zachować ważność do: 25/12/2016
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/10/2016
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji, ul. Warszawska 4, 40- 006 Katowice, pok 365

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów z sekcji III.1.1.2 ogłoszenia składa: 1) pkt 1 –
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. 2) pkt 2–4 – dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4) a. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w
ogłoszeniu sekcja III.1.1.2 składa dokument, o którym mowa wyzej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. b. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 5) Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. 6) Zamawiający ocenia czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy
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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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 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 – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
b) w terminie 5 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 10
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2016

