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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27796-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych
2017/S 017-027796

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna
ul. Zbrojarzy 34
Kraków
30-412
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Żywicki
Tel.:  +48 123578000
E-mail: sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl 
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.trasalagiewnicka.krakow.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.trasalagiewnicka.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna
ul. Zbrojarzy 34
Kraków
30-412
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Żywicki
Tel.:  +48 123578000
E-mail: sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl 
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.trasalagiewnicka.krakow.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl
www.trasalagiewnicka.krakow.pl
www.trasalagiewnicka.krakow.pl
mailto:sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl
www.trasalagiewnicka.krakow.pl
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług doradcy technicznego przy realizacji budowy Trasy Łagiewnickiej w Krakowie wraz z
budową odcinka linii tramwajowej.
Numer referencyjny: EZ.98.2016

II.1.2) Główny kod CPV
71311300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradcy technicznego przy realizacji zadania pn. „Budowa
Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z
ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”
Wyłoniony doradca techniczny świadczył będzie usługi łącznie na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Banku Gospodarstwa Krajowego, Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych Dłużny Fundusz Inwestycji
Zamkniętych Aktywów Niepublicznych zarządzanego przez PFR S.A. („Instytucje Finansowe”) oraz na rzecz
Zamawiającego w zakresie określonym w SIWZ i umowie.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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
71310000
71318000
79412000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradcy technicznego przy realizacji projektu pn. „Budowa
Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z
ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”
Doradca techniczny będzie pełnił funkcję doradcy w zakresie technicznym, środowiskowym i ubezpieczeniowym
polegające na monitoringu projektu oraz sporządzaniu raportów skierowanych do Instytucji Finansowych oraz
Zamawiającego, celem oceny prawidłowości realizacji projektu. Wykonawca zobowiązany będzie w charakterze
bankowego inspektora nadzoru do monitorowania i nadzoru nad realizacją projektu. Kontrola będzie polegała
na ocenie i weryfikacji dokumentów przekazanych przez Zamawiającego oraz wizytach w miejscach realizacji
projektu, w celu stwierdzenia postępów realizacji projektu, zaangażowania finansowego oraz rzeczowego
realizacji projektu.
Zakres prac:



Dz.U./S S17
25/01/2017
27796-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 7

25/01/2017 S17
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 7

1. Opracowanie Raportu Wstępnego;
2. Opracowywanie Raportów Kwartalnych z Monitoringu Projektu;
3. Opracowanie Raportu Końcowego;
4. Raz na miesiąc udział przedstawiciela Wykonawcy w Radach Budowy;
5.Bieżąca współpraca z Instytucjami Finansowymi – w tym udzielanie wyjaśnień, opiniowanie dokumentów,
doradztwo w trakcie trwania okresu umowy doradcy technicznego, weryfikacja oraz uzgadnianie z
Zamawiającym oraz Instytucjami Finansującymi aktualizacji Budżetu Projektu oraz Modelu Finansowego.
6. Potwierdzenia na potrzeby uruchamiania transz finansowania.
Szczegółowy zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia w
wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)
2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co
najmniej 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie
Wykonawcy zawarte w JEDZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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: nie

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: 03/03/2017
Czas lokalny: 12:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 02/05/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/03/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego w Krakowie, ul. Zbrojarzy 34, 30-412 Kraków.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 3.3.2017 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego w Krakowie,
ul. Zbrojarzy 34, 30-412 Kraków.

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:
1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 30 000,00
zł, w pieniądzu lub gwarancjach bankowych. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały opisane w
SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać dodatkowe ubezpieczenie kontraktu na kwotę 500 000,00 zł w formie
gwarancji ubezpieczeniowej obejmującej cały okres obowiązywania kontraktu wraz z klauzulą zawierającą
odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienia w płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy kontraktu,
powstałej z winy Doradcy Technicznego i klauzulą o bezwarunkowej wypłacie środków pieniężnych na rzecz
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Zamawiającego w przypadku powstania zobowiązań finansowych Zamawiającego na rzecz Generalnego
wykonawcy kontraktu powstałych z winy Doradcy Technicznego;
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10
% wartości umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 359 z późn. zm.).
Szczegółowe zasady wnoszenia zabezpieczenia określa SIWZ.
4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone
na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, w zakresie opisanym w SIWZ..
5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy.
6. Wykaz oraz zasady składania oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców określa SIWZ.
7. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy
dotyczące odpowiednio wartości zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia
następujących okoliczności:
a) siły wyższej;
b) gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
c) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych (np. Uzyskania decyzji administracyjnych, w
tym zezwolenia na użytkowanie infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji Projektu, pozwoleń, uzgodnień,
opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń), mającego wpływ na termin wykonania, co nie
wynika z winy Wykonawcy,
d) zmiany w przepisach prawnych,
e) przedłużania się terminu zakończenia robót budowlanych przewidzianych kontraktem budowlanym:
Czas trwania w zakresie świadczenia usług doradcy technicznego może ulec wydłużeniu o okres zgodny z
SIWZ dla kontraktu na prace projektowe i roboty budowlane dla projektu pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej
w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz
z budową odcinka linii tramwajowej”. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego
zakończenia prac budowlanych, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i rozliczeniu finansowym Projektu.
W przypadku konieczności wydłużenia okresu świadczenia usług za każdy kolejny miesiąc Wykonawcy
przysługiwać będzie wynagrodzenia dodatkowe proporcjonalne do kwoty umowy (kwota umowy/umowną ilość
miesięcy=wartość dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego).
Szczegółowe informacje w zakresie możliwych zmian w realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze
umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju
podpisu.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art.
182 ustawy Pzp:
6.1 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;
7. 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:
7.1 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;
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
8.1 w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
9. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2014 poz. 101 z późn. zm.) o sądzie polubownym, jeżeli ustawa Pzp nie
stanowi inaczej.
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10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią
inaczej.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza się opłatę.
12. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI
ustawy, tj. art. 179 – 198g Pzp.
13. Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej zawarte zostały w SIWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2017


