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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121359-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Roboty budowlane
2015/S 068-121359
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Ekoenergia Silesia S.A.
ul. Żeliwna 38
Osoba do kontaktów: Andrzej Szojda
40-599 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 322208071
E-mail: kontakt@ekoenergiasilesia.pl
Faks: +48 322208071
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ekoenergiasilesia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: modernizacja cieplnych systemów energetycznych, zarządzanie gospodarką cieplno – energetyczną oraz
optymalizacja zużycia energii cieplnej i elektrycznej

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zmiana zagospodarowania terenu w otoczeniu Technoparków przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren w
otoczeniu Technoparków przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach.
Kod NUTS PL22A
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, głównie drogowe, obejmujące swym zakresem m.in.:
1) przebudowę zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach w ramach której
przewiduje się uporządkowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi
na potrzeby Parku Technologicznego Ekoenergia-Woda-Bezpieczeństwo oraz sieciami infrastruktury
technicznej;
2) budowę wiaty pod montaż ogniw fotowoltaicznych na potrzeby Parku Przemysłowo-Technologicznego
Ekoenergia;
3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wszystkich etapów przedmiotu Umowy,
wykonane zgodnie z przekazanym Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacją projektową i STWiORB,
stanowiącym załączniki do SIWZ.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000, 45100000, 45111200, 45422000, 45262310, 45262311, 45261210, 45260000, 45261320, 45443000,
45442100, 45430000, 45233120, 45233161, 45233162, 45233200, 45233253, 45310000, 45314300,
45315300, 31520000, 45410000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” stanowiącym
załącznik do SIWZ.
2) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa opracowana przez Biuro Projektowe: Generalny
Realizator Inwestycji Budowlanych Sp. z o.o., 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 19, która stanowi załącznik do
SIWZ.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 15.5.2015. Zakończenie 30.12.2015

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

Wymagane wadia i gwarancje:
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych
zero groszy), zgodnie z pkt 12 SIWZ.
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2) Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwoty
brutto), zgodnie z pkt 28 SIWZ.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1) Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków unijnych (EFRR oraz Budżet Państwa),
przyznanych na podstawie umowy nr UDA-RPSL.01.03.00-00-046/12-01, w ramach realizacji projektu pn.
„Stworzenie Parku Technologicznego EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo z siedzibą w Katowicach i
Terenowym Centrum Badawczym w Goczałkowicach-Zdroju”, w części dotyczącej budowy parkingu na potrzeby
parku technologicznego w Etapie I.
2) Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków unijnych (EFRR oraz Budżet Państwa),
przyznanych na podstawie umowy nr UDA-RPSL.01.03.00-00-049/12-01, w ramach realizacji projektu
pn. „Utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego EkoEnergia – Efektywność w Katowicach”, w
części dotyczącej montażu ogniw fotowoltaicznych na potrzeby zasilania budynku Parku PrzemysłowoTechnologicznego w Etapie I.
3) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia dokonywane będą w PLN.
4) Nie przewiduje się udzielenia żadnych zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5) Formą wynagrodzenia przyjętą przez Zamawiającego we wzorze umowy (załącznik do SIWZ) będzie
wynagrodzenie ryczałtowe.
6) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum lub spółka cywilna.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania warunku
udziału w tym zakresie;
1.2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej dwa (2) zadania (roboty budowlane), zrealizowane w ramach odrębnych umów, gdzie każde z
realizowanych zadań obejmowało wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę lub remont nawierzchni
dróg i placów oraz wymianę lub budowę nowej infrastruktury wodociągowej oraz elektrycznej, o łącznej
powierzchni wybudowanych lub wyremontowanych dróg i placów nie mniejszej niż 10 000 mkw i o wartości
roboty budowlanej nie mniejszej niż 2 000 000 PLN netto;
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia, tj. dysponuje co najmniej poniższymi osobami, które zostaną wyznaczone przez wykonawcę na:
1.3.1. Kierownika Budowy, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z co najmniej 8-letnim doświadczeniem w
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pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej Kierownika Budowy w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane, który
pełnił funkcję Kierownika Budowy co najmniej jednej realizacji gdzie wartość robót zagospodarowania terenu
była nie mniejsza niż 1 000 000 PLN netto;
1.3.2. Kierownika Robót instalacyjnych, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające
do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, obejmującej
sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieple uzbrojenia terenu, z co najmniej 8-letnim doświadczeniem
w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej Kierownika Robót instalacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo
budowlane, który pełnił funkcję Kierownika Robót instalacyjnych co najmniej jednej realizacji uzbrojenia terenu o
wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN netto;
1.3.3. Kierownika Robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, z co
najmniej 8-letnim doświadczeniem w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej Kierownika Robot elektrycznych
w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane, który pełnił funkcję Kierownika Robót elektrycznych co najmniej jednej
realizacji uzbrojenia terenu o wartości nie mniejszej 500 000 PLN netto;
1.3.4. Kierownika Robót drogowych, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do
kierowania robotami w specjalności drogowej, z co najmniej 8-letnim doświadczeniem w pełnieniu samodzielnej
funkcji technicznej Kierownika robot drogowych w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane, który pełnił funkcję
Kierownika Robót drogowych co najmniej jednej realizacji modernizacji/budowy dróg i parkingów przy obiektach
kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN netto;
1.3.5. Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zm.). W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się
równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia
7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z 18.03.2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 r. nr 63 poz. 394
ze zm.). Wykonawca musi zagwarantować możliwość porozumiewania się w języku polskim swojego personelu
z przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji
przedmiotu zamówienia;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wykonywanie robót drogowych i budowlanych)
na kwotę nie niższą niż 2 500 000 PLN.
2. Oprócz warunków wskazanych powyżej w pkt 1, w postępowaniu mogą wziąć udział jedynie wykonawcy,
którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
3. Sprawdzenie spełnienia warunków określonych powyżej w pkt 1 oraz warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 24 ust. 1 Pzp zostanie dokonane na podstawie dołączonych do oferty właściwych
oświadczeń i dokumentów wymienionych poniżej w pkt 4 według zasady spełnia / nie spełnia.
4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
4.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp –
do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
4.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp –
wzór druku oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ;
4.1.2. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu (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 dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
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zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wzór druku wykazu stanowi załącznik do
SIWZ, zgodnie z warunkiem opisanym powyżej w pkt 1.2.
4.1.2.1. Obowiązkiem wykonawcy jest wskazanie w wykazie co najmniej robót wskazanych powyżej w pkt
1.2.
4.1.2.2. Dowodami są: poświadczenie, inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
4.1.2.3. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w
wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów, o których mowa
powyżej w pkt 4.1.2 i 4.1.2.2;
4.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z oświadczeniem, że
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór druku wykazu i oświadczenia stanowi załącznik nr do
SIWZ (dotyczy warunku udziału określonego powyżej w pkt 1.3);
4.1.4. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia (dotyczy warunku udziału określonego powyżej w pkt 1.4). Do oferty należy dołączyć potwierdzenie
opłacenia polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy nie
wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć inny dokument
potwierdzający opłacenie składki (np. kopia przelewu składki, potwierdzenie ubezpieczyciela).
4.2. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych powyżej w pkt 4.1 wyrażone będą w innej walucie
niż PLN Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym
opublikowano niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu
opublikowania niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy
Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej
tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
4.3. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 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.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
4.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione
poniżej w pkt 4.5 bądź odpowiednio w pkt 4.7, 4.8 i 4.9.
4.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp – do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
4.5.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik
do SIWZ;
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4.5.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
4.5.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczeni, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4.5.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 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;
4.5.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.5.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.5.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.6. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp –
Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wykorzystując wzór
załącznika do SIWZ.
4.7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastopuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
4.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast:
4.8.1. dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 4.5.2-4.5.4, 4.5.6, składa dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
4.8.1.1. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, niniejszy dokument winien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.8.1.2. 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 całości wykonania decyzji właściwego organu, niniejszy dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
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4.8.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, niniejszy dokument winien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.8.2. dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 4.5.5 i 4.5.7, składa 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, 10 i 11 Pzp, niniejsze dokumenty winne być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 4.8, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub notariuszem. Niniejsze dokumenty winny być wystawione odpowiednio w terminie
wskazanym powyżej w pkt 4.8.
4.10. Stosownie do § 7 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie
używanych w handlu międzynarodowym. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z
tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie.
4.11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w
art. 24 ust. 1 Pzp muszą być spełnione odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie.
Pozostałe warunki szczegółowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców występujących
wspólnie.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia
niżej opisanego warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4) Pzp – do oferty
należy załączyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać
z treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy nie wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu,
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie składki (np. kopia przelewu
składki, potwierdzenie ubezpieczyciela).
Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych powyżej, wyrażone będą w innej walucie niż PLN
Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano
niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania
niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie
opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów
NBP, opublikowanej przed dniem publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy
spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wykonywanie robót
drogowych i budowlanych) na kwotę nie niższą niż 2 500 000 PLN.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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W celu potwierdzenia spełnienia niżej opisanego warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 3) Pzp – do oferty należy załączyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu
umowy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór druku wykazu i
oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej
poniższymi osobami, które zostaną wyznaczone przez wykonawcę na:
1) Kierownika Budowy, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z co najmniej 8-letnim doświadczeniem w
pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej Kierownika Budowy w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane, który
pełnił funkcję Kierownika Budowy co najmniej jednej realizacji gdzie wartość robót zagospodarowania terenu
była nie mniejsza niż 1 000 000 PLN netto;
2) Kierownika Robót instalacyjnych, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające
do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, obejmującej
sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieple uzbrojenia terenu, z co najmniej 8-letnim doświadczeniem
w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej Kierownika Robót instalacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo
budowlane, który pełnił funkcję Kierownika Robót instalacyjnych co najmniej jednej realizacji uzbrojenia terenu o
wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN netto;
3) Kierownika Robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do
kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, z co
najmniej 8-letnim doświadczeniem w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej Kierownika Robot elektrycznych
w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane, który pełnił funkcję Kierownika Robót elektrycznych co najmniej jednej
realizacji uzbrojenia terenu o wartości nie mniejszej 500 000 PLN netto;
4) Kierownika Robót drogowych, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do
kierowania robotami w specjalności drogowej, z co najmniej 8 -etnim doświadczeniem w pełnieniu samodzielnej
funkcji technicznej Kierownika robot drogowych w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane, który pełnił funkcję
Kierownika Robót drogowych co najmniej jednej realizacji modernizacji/budowy dróg i parkingów przy obiektach
kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN netto.
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zm.). W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne
kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 r. nr 63 poz. 394 ze zm.).
Wykonawca musi zagwarantować możliwość porozumiewania się w języku polskim swojego personelu z
przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji
przedmiotu zamówienia.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
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IV.1)

Rodzaj procedury

IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Najniższa cena. Waga 90
2. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane. Waga 10

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
RPO2/18/2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.4.2015 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

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

IV.3.7)

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

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27.4.2015 - 10:15
Miejscowość:
ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, pok. nr 2/02.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa, wszyscy
zainteresowani.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 1. Przedmiot zamówienia
współfinansowany jest ze środków unijnych (EFRR oraz Budżet Państwa), przyznanych na podstawie umowy
nr UDA-RPSL.01.03.00-00-046/12-01, w ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie Parku Technologicznego
EkoEnergia - Woda - Bezpieczeństwo z siedzibą w Katowicach i Terenowym Centrum Badawczym w
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Goczałkowicach - Zdroju”, w części dotyczącej budowy parkingu na potrzeby parku technologicznego w Etapie
I.
2. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków unijnych (EFRR oraz Budżet Państwa),
przyznanych na podstawie umowy nr UDA-RPSL.01.03.00-00-049/12-01, w ramach realizacji projektu
pn. „Utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego EkoEnergia – Efektywność w Katowicach”, w
części dotyczącej montażu ogniw fotowoltaicznych na potrzeby zasilania budynku Parku PrzemysłowoTechnologicznego w Etapie I.
VI.3)

Informacje dodatkowe
1) Do oferty oprócz dokumentów wymienionych w pkt III.2) niniejszego ogłoszenia należy załączyć Kosztorys
ofertowy sporządzony w formie uproszczonej, z uwzględnieniem zapisu „Przekazane wykonawcy przedmiary
robót budowlanych (załącznik do SIWZ) są jedynie materiałem pomocniczym i należy je interpretować łącznie
z pozostałą częścią dokumentacji projektowej i STWiORB przekazaną wykonawcom. Przedmiary mogą nie
uwzględniać wszystkich wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiORB lub zakresie robót koniecznych do
wykonania oraz mogą traktować niektóre rozwiązania zbiorczo, np. komplet sztuk 1 (w takim przypadku należy
wycenić całe rozwiązanie wskazane w przedmiarze tak, aby mogło ono zostać odebrane przez Inwestora w celu
użytkowania).
2) Termin realizacji wskazany w pkt II.3) niniejszego ogłoszenia może ulec zmianie w przypadku przedłużenia
się procedury o udzielenie zamówienia publicznego. W tym wypadku zmianie ulegnie termin stanowiący
początek rozpoczęcia prac etapu I tj. dzień 15 maja 2015 roku.
3) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których
wartość nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt
6) Pzp.
4) SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: http://
www.ekoenergiasilesia.pl

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, 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 Pzp. Odwołanie wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także
wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż powyżej wnosi się
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w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.4.2015
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