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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290684-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty drogowe
2016/S 161-290684

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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: Krzysztof Migdał, Agnieszka Stróż
Tel.:  +48 123578000
E-mail: sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl 
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.trasalagiewnickasa.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.trasalagiewnickasa.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: Krzysztof Migdał, Agnieszka Stróż
Tel.:  +48 123578000
E-mail: sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl 
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.trasalagiewnickasa.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
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.
Numer referencyjny: EZ/72/2016

II.1.2) Główny kod CPV
45233140

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa Trasy
Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz
z budową odcinka linii tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej w
Krakowie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa Trasy
Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz
z budową odcinka linii tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej w
Krakowie”.

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: 31/12/2020
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: tak
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Numer identyfikacyjny projektu: POIiŚ 2014-2020, nr projektu 6.1-15 „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy
Łagiewnickiej” – część.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz na art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy.
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności:
i. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
ii. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
iii. zdolności technicznej lub zawodowej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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.2.2) 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: 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: 04/10/2016
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
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Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/10/2016
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Oferty należy składać na adres: Trasa Łagiewnicka SA, 30-412 Kraków, ul. Zbrojarzy 34 – nie później niż do
4.10.2016 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Biura Zarządu, który jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:30
– 15:30.

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. Rozpoczęcie czasu trwania zamówienia jest uzależnione od ewentualnych odwołań.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zgodnie z dokumentami zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 30 000 000 PLN (słownie:
trzydzieści milionów złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe
informacje dotyczące wadium zostały opisane w SIWZ.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto. Szczegółowe informacje
dotyczące zabezpieczenia zostały opisane w SIWZ.
5. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zamawiający może
unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia nie zostały mu przyznane. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 90 dni zgodnie z
art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 225487701
Faks:  +48 225487700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i 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.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się 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.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 225487701
Faks:  +48 225487700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2016


