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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
ul. Jana Brożka 3
Kraków
30-347
Polska
Tel.:  +48 122541019
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl 
Faks:  +48 122541241
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mpk.krakow.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.mpk.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego umożliwiającego etapowanie robót nowego obiektu
haliobsługowo - naprawczej tramwajów wraz z wyposażeniem technologicznym, zadaszenie torów
postojowych(...)
Numer referencyjny: FZ-281-34/17

II.1.2) Główny kod CPV
71242000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego umożliwiającego etapowanie robót nowego obiektu hali
obsługowo - naprawczej tramwajów wraz z wyposażeniem technologicznym, zadaszenie torów postojowych
oraz zaprojektowanie dodatkowej wiązki torów poza torem 13 wraz z przebudową i modernizacją układu
torowego w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

mailto:zamowienia@mpk.krakow.pl
http://www.mpk.krakow.pl
http://www.mpk.krakow.pl
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Wartość bez VAT: 800 000.00 PLN

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
71000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
a) opracowaniu i przedstawieniu koncepcji funkcjonalno użytkowej zadania, które ma być wkomponowane w
istniejącą halę SO-1 do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,
b) prezentacji multimedialnej koncepcji,
c) opracowaniu wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego na podstawie zatwierdzonej koncepcji,
d) uzyskaniu wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zgód, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
dotyczącymi tego typu obiektów objętych projektem i wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę,
e) złożeniu wniosku do Wydziału Architektury i uzyskaniu w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowę,
f) opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. Nr 2013.1129 j.t),
g) opracowaniu kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia18.05.2004 r. wraz z przedmiarami robót (Dz.U.2004.130.1389),
h) opracowaniu przedmiarów robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
(Dz.U. Nr 2013.1129 j.t),
i) opracowaniu cyfrowym koncepcji funkcjonalno użytkowej oraz projektu budowlano - wykonawczego
nanośnikach danych,
j) sprawowaniu nadzoru autorskiego tj. udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej
dokumentacji projektowej jakie mogą być składane w trakcie procedury wyboru Wykonawców robót
budowlanych,
k) sprawowaniu nadzoru autorskiego na etapach wyboru Wykonawców robót budowlanych oraz wykonywania
robót budowlanych - do dnia zakończenia realizacji całej inwestycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
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
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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
Wykonawca zobowiązuje się pełnić Nadzór Autorski w każdym czasie i na każdym etapie wyboru wykonawców
robót budowlanych i realizacji przez wybranych wykonawców robót budowlanych – do dnia zakończenia
realizacji całej inwestycji jednak nie dłużej niż 5 lat od daty podpisania umowy.

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:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; poprzez dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia rozumie się dysponowanie osobami (minimum 1 osoba) uprawnionymi do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającymi uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do projektowania w branżach:
a) architektonicznej,
b) konstrukcyjno - budowlanej,
c) drogowej,
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych,
e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
f) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
g) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
h) kolejowej,
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa wyżej, nastąpi na podstawie
przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w „Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia” (SIWZ), na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).
Forma, termin i miejsce wnoszenia wadium a także jego zwrot i zatrzymanie zostały określone w SIWZ.
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III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na wskazany
w umowie rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały określone w SIWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczególności w projekcie umowy
stanowiącym załącznik do SIWZ.

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: 07/03/2017
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/03/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Centrum Konferencyjne MPK S.A. w Krakowie, parter budynku, ul. Jana Brożka 3, 30-347 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
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VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Termin związania ofertą o którym mowa w pkt. IV 2.6 niniejszego ogłoszenia wynosi 60 dni.
II. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu sektorowego na
podstawie„Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie” (Regulamin dostępny
jest na stronie internetowej www.mpk.krakow.pl) oraz w oparciu o zasadę konkurencyjności. W przedmiotowym
postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 5 oraz art. 133 ust. 1
ustawy.Zamawiający będzie starał się o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy przysługuje od momentu wszczęcia postępowania prawo do wniesienia protestu na zasadach i na
czynności Zamawiającego określonych w SIWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2017

www.mpk.krakow.pl

