OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENU
KD/NBZ/R/32/2016
„Budowa hali do obsługi autobusów szynowych dla Kolei Dolnośląskich S.A.”
postępowanie jest prowadzone w oparciu o podstawę prawną art.132 ust.1 pkt.5 w zw. z art.133
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dalej Pzp oraz o postanowienia
Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A., dla których Spółka nie jest
zobowiązana stosować przepisów ustawy Pzp)

1.

Nazwa i adres Zamawiającego: Koleje Dolnośląskie S.A., 59–220 Legnica, ul. Kolejowa 2, telefon:
76 850-65-11, fax: 76 855-33-02, www.kolejedolnoslaskie.eu

2.

Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.

3.

Opis przedmiotu zamówienia:

4.

Termin wykonania zamówienia: 30.04.2017r.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem
wszystkich decyzji koniecznych do dopuszczenia do użytkowania lub innych decyzji warunkujących
to dopuszczenie (jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie, to
uzyskanie tego pozwolenia) do dnia 30.04.2017r., przy czym wszystkie roboty budowlane i
kompletna dokumentacja powykonawcza zostaną wykonane do dnia 31.03.2017r.

5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań
w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez
złożenie oświadczenia (zgodnie z treścią Załącznika nr 3).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, wykonali łącznie następujące usługi i roboty budowlane:
a) co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie opracowania stanowiącego
projekt budowlany i wykonawczy hali o kubaturze min. 12.000 m3 o konstrukcji stalowej lub
żelbetowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz
b) co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie opracowania stanowiącego
projekt budowlany i wykonawczy budowy torowiska kolejowego lub tramwajowego
o długości min. 50m toru podwójnego lub 100m toru pojedynczego wraz z przebudową lub
budową zasilania wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz
c) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie hali o kubaturze min. 12.000 m3
o konstrukcji stalowej lub żelbetowej oraz
d) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie torowiska kolejowego
lub tramwajowego o długości min. 50m toru podwójnego lub 100m toru pojedynczego wraz
z przebudową lub budową zasilania.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
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4)

5)

6)

warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zgodnie
z treścią Załącznika nr 3).
sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie
spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie
oświadczenia (zgodnie z treścią Załącznika nr 3).
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Koleje
Dolnośląskie S.A., dla których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z treścią Załącznika nr 4.
Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana
w oparciu o dokumenty wymienione w pkt. 10 IDW. Ocena będzie dokonywana na zasadzie
spełnia/nie spełnia

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) Oświadczenia Wykonawcy (w oryginale) zgodnie z treścią Załącznika Nr 3. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa
co najmniej jeden z Wykonawców.
2) Wykazu należycie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie łącznie:
a) usług, których przedmiotem było wykonanie opracowania stanowiącego projekt budowlany
i wykonawczy hali o kubaturze min. 12.000 m3 o konstrukcji stalowej lub żelbetowej wraz ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
b) usług, których przedmiotem było wykonanie opracowania stanowiącego projekt budowlany
i wykonawczy budowy torowiska kolejowego lub tramwajowego o długości min. 50m toru
podwójnego lub 100m toru pojedynczego wraz z przebudową lub budową zasilania wraz
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
c) robót budowlanych polegających na budowie hali o kubaturze min. 12.000 m3 o konstrukcji
stalowej lub żelbetowej oraz
d) robót budowlanych polegających na budowie torowiska kolejowego lub tramwajowego
o długości min. 50m toru podwójnego lub 100m toru pojedynczego wraz z przebudową
lub budową zasilania
- wraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) dotyczących najważniejszych usług i robót oraz
wskazujących, czy zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone – zgodnie z treścią Załącznika Nr 6.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w § 15 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Koleje
Dolnośląskie S.A., dla których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:
1) Oświadczenia Wykonawcy w trybie § 15 ust. 1 Regulaminu, o którym mowa powyżej (w oryginale)
zgodnie z treścią Załącznika Nr 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacji o tym, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej (w oryginale) zgodnie z treścią Załącznika Nr 5. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Listę/Informację składa każdy
z Wykonawców.
4) Zamawiający nie wymaga załączania przez Wykonawców innych dokumentów niż żądane przez
niego w przedmiotowym SIWZ.
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6.

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest przed upływem terminu składania
ofert wnieść wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

7.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty (wg Załącznika Nr 1)
Okres gwarancji (wg Załącznika Nr 2)

- znaczenie - 95%
- znaczenie - 5%

8.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, ulica
Kolejowa 2, 59-220 Legnica w Sekretariacie, termin składania ofert upływa dnia 23.09.2016.
o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2016r. o godz. 12:30 w siedzibie
Zamawiającego.

9.

Termin związania ofertą: Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Data opublikowania ogłoszenia: 01.09.2016r.
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