
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz: Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torac h szlakowych,

węzłach oraz na p ętlach tramwajowych w mie ście Bydgoszczy

Numer ogłoszenia: 37801 - 2015; data zamieszczenia:  18.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy , ul. Toruńska 174a, 85-844

Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5822723, faks 52 5822777.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zdmikp.bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach

szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych w mieście Bydgoszczy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest zadanie

p.n. Napawania szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych w

mieście Bydgoszcz . Napawanie będzie miało miejsce na obszarze węzła Perłowa, węzła Klaryski, pętli

Myślęcinek oraz pętli Babia Wieś..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

1.Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt. 6 UPZP, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju zamówienia, co objęte zamówieniem

podstawowym. 2.Zamówienie uzupełniające winno być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

3.Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich

wykonanie. 4.Na okoliczność wystąpienia zamówień uzupełniających, zostanie zawarta umowa. 5.Łączna

wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego. 6.

Przewidywane napawania w ramach zamówień uzupełniających na obszarze Ronda Toruńskiego, linii Brda,

węźle Klaryski oraz na Rondzie Jagiellonów w ramach robót uzupełniających jeśli Zamawiający będzie

dysponował środkami finansowymi. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 50% zamówienia
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podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.22.50.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 25.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy

tysiące złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku

udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie

załączonego do oferty Wykonawcy oświadczenia, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej

jednej usługi, dotyczącej: 1.napawania szyn rowkowych na długości łącznej nie mniejszej niż 200 metrów

bieżących 2.napawania krzyżownic na długości łącznej nie mniejszej niż 150 metrów bieżących

krzyżownic Zamawiający dopuszcza zrealizowanie wyżej wymienionego zakresu w dwóch odrębnych

zamówieniach. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie

dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez

Wykonawcę do oferty, określonych w pkt. 11.1.1 SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają

wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca może polegać na zasobach

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym, w

tym sprzętem specjalistycznym w minimalnej liczbie i o wydajności gwarantującym wykonanie

przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu,

zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego wraz z ofertą

Wykonawcy oświadczenia zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np.

konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie.

Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia gwarantującymi właściwą jakość wykonanych usług zgodnie z opisem zawartym w

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. trzema osobami z trzyletnim doświadczeniem

zawodowym, posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac spawalniczych w zakresie elektrycznego

napawania szyn i elementów rozjazdów, o kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu nie mniejszym niż

określone poniżej, tj.: osoby wykonujące czynności napawania powinny posiadać: 1ukończony kurs

spawania elektrycznego pierwszego stopnia, 2.ukończone szkolenie z zakresu stosowania w procesach

spawania (napawania) drutu elektrodowego, 3.ukończony kurs BHP II stopnia, 4certyfikat spawacza wg

PN EN ISO 287-1. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie

dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty dokumentów

oraz oświadczenia zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka

cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca może

polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go

z nim stosunków.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: 1)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w

wysokości nie mniejszej niż 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) PLN,

2)posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia w wysokości 300.000,00

(słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) PLN. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w

postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do

oferty Wykonawcy oświadczenia, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w
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postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23

UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu

łącznie. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  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 wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  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 wniosków
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych

podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP 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 wykonaniu zamówienia. wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania

w imieniu podmiotu trzeciego. Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę

udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz w szczególności musi

wskazywać: 1. nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie siedziby, 2. nazwę podmiotu , którego to dotyczy

(czyli Wykonawcę), określenie zadania w przypadku dot. to Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach

szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych w mieście Bydgoszczy. 3.zakres dostępnych wykonawcy

zasobów innego podmiotu, (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione); 4.sposób

wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, (tj. informacje, jak

zasoby te będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia); 5.charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę

z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował); 6.zakres i okres

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (o ile rodzaj i charakter zasobu takiego udziału będzie

wymagał). Należy je złożyć w oryginale.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98

2 - przedłużenie okresu gwarancji - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dalej UPZP, Zamawiający

dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty wyłącznie w zakresie wskazanym we wzorze

umowy,stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Dróg Miejskich i

Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz Cena 8,00+ koszty

wysyłki,bezpłatnie na stronie internetowej: www.zdmikp.bydgoszcz.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  26.03.2015

godzina 10:30, miejsce: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 85-844 Bydgoszcz, ul.

Toruńska 174 a, pokój nr 20 (kancelaria/parter).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1. ws. merytorycznych

(dot.przedmiotu i warunków realizacji zamówienia Michał Kasperek - tel. 052-582-27-48 ws. formalnoprawnych

(dot. procedury przetargowej) Marlena Krzyżaniak- tel.: 052-582-27-69. Termin otwarcia ofert: W dniu 26.03.2015

r.godz: 11.00. Miejsce otwarcia ofert: ZDMiKP w Bydgoszczy, Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a, pok.18 parter..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=37...
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