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

spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl

Opole Lubelskie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.

Modernizacja linii kolejowej Nadwi ślańskiej Kolejki W ąskotorowej

Numer ogłoszenia: 74371 - 2016; data zamieszczenia: 07. 06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiat Opolski , ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie, tel. 081 8276122,

faks 081 8272236.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.opole.lublin.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:  Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.

Modernizacja linii kolejowej Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Remont torowiska Nadwiślańskiej

Kolejki Wąskotorowej na trasie Nałęczów - Karczmiska wraz z remontem elementów torowiska na trasach

Karczmiska - Rozalin - Opole Lubelskie oraz Rozalin - Poniatowa, wpisanego do rejestru zabytków woj.

lubelskiego pod numerem A/10 - zlokalizowanego na terenach Powiatu Puławskiego oraz Powiatu Opolskiego,

tj.: 1) działki na terenie Powiatu Puławskiego nr ewid.: 1/1 i 58 - obręb 08-Drzewce Kolonia gm. Nałęczów; 289/2 i

289/1 - obręb 15-Zarzeka gm. Wąwolnica; 208 - obręb 17-Zgórzyńskie gm. Wąwolnica; 97- obręb 10-Mareczki

gm. Wąwolnica; 94/1 i 342 - obręb 14-Wąwolnica gm. Wąwolnica; 145 - obręb 06-Kębło gm. Wąwolnica; 406-

obręb 04-Huta gm. Wąwolnica; 2) działki na terenie Powiatu Opolskiego nr ewid.: 232 - obręb 18-Zofianka gm.

Poniatowa; 188/2 - obręb 08-Niezabitów Kolonia gm. Poniatowa; 15 - obręb 09-Niezabitów Kolonia, gm.

Poniatowa; 240 - obręb 10-Obliźniak gm. Poniatowa; 81 - obręb 15-Wymysłów gm. Karczmiska; 2518 - obręb

08-Karczmiska Pierwsze gm. Karczmiska; 2659/10 - obręb 07-Karczmiska Pierwsze gm. Karczmiska; 40 i 410 -

obręb 04-Głusko Duże gm. Karczmiska; 425 - obręb 30-Rozalin gm. Opole Lubelskie; 834/3 i 1348 - obręb

17-Kazimierzów gm. Opole Lubelskie; 16/3, 16/2 oraz 16/1 - obręb 38-Wola Rudzka gm. Opole Lubelskie; 1194,
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783 i 1193 - obręb 01-Opole Lubelskie gm. Opole Lubelskie; 2 i 27/10 - obręb 04-Opole Lubelskie gm. Opole

Lubelskie; 293, 293/1, 293/2 - obręb 04-Poniatowa gm. Poniatowa; 22 - obręb 24-Majdan Trzebieski gm. Opole

Lubelskie; 408/12 - obręb 01-Poniatowa gm. Poniatowa; 1805 - obręb 07-Karczmiska. 2. Zagospodarowanie

terenu stacji plenerowych Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej zlokalizowanych na działkach o nr ewid.: 1/1 w

miejscowości Drzewce Kolonia, obręb 08-Drzewce Kolonia, gmina Nałęczów; nr 94/1 w miejscowości Wąwolnica,

obręb 14-Wąwolnica, gmina Wąwolnica; nr 188/2 w miejscowości Niezabitów Kolonia, obręb 08-Niezabitów

Kolonia, gmina Poniatowa; nr 27/10 w miejscowości Opole Lubelskie, obręb 04-Opole Lubelskie - miasto; nr

408/12 w miejscowości Poniatowa, obręb 01-Poniatowa; nr 2841 w miejscowości Karczmiska Pierwsze, obręb

07-Karczmiska Pierwsze; nr 2659/10 w miejscowości Karczmiska, obręb 07-Karczmiska Pierwsze. 3. Remont 3

mostów kolejowych oraz 1 wiaduktu kolejowego Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej zlokalizowanych na

działce nr ewid.: nr 16/1 w miejscowości Wola Rudzka, obręb 38-Wola Rudzka, Gmina Opole Lub.; nr 27/10,

obręb 04-Opole Lubelskie-Miasto; nr 1193, obręb 04-Opole Lub.-Miasto; nr 22, obręb 24-Majdan Trzebieski gm.

Opole Lubelskie. Szczegółowo opisane w SIWZ w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.22.10.03-3, 71.32.00.00-7.

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: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000 PLN

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA 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

według zasady spełnia/nie spełnia na podstawie wymaganego oświadczenia o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

według zasady spełnia/nie spełnia na podstawie wymaganego oświadczenia o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji
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III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

według zasady spełnia/nie spełnia na podstawie wymaganego oświadczenia o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

według zasady spełnia/nie spełnia na podstawie wymaganego wykazu osób odpowiedzialnych za

realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub

będzie dysponował osobami z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w

następujących specjalnościach: a) kolejowej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w

projektowaniu obiektów kolejowych - wykonał min. 1 dokumentację projektową modernizacji linii

kolejowej na długości min. 10 km; b) architektonicznej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie

zawodowe w projektowaniu obiektów w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków; c) instalacyjnej w

zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu -

wykonał min. 1 dokumentację projektową wykonania instalacji sanitarnych w budynkach użyteczności

publicznej

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

według zasady spełnia/nie spełnia na podstawie wymaganego oświadczenia o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji

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 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

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,
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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;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6

miesięcy 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)

Podpisany i uzupełniony wzór umowy jako akceptacji jej treści i warunków wg załącznika Nr 5 do SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia lub zdolnościach finansowych 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 w

oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust 2b ustawy Pzp)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

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

1 - Cena - 95

2 - termin gwarancji - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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

Zmiany Umowy mogą nastąpić z uwzględnieniem treści art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w następujących przypadkach: 1) zmiany terminu wykonania

przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej; b) przedłużania się okresu uzyskiwania

zezwoleń, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn przez niego

niezawinionych - z zastrzeżeniem, że ta zmiana nie spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia; 2) zmiany

sposobu i zakresu wykonania prac, w przypadku: a) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia

innych rozwiązań technicznych lub uzyskania dodatkowych decyzji; 3) zmiany innych postanowień Umowy, w

przypadku: zmiany stawek podatku od towarów i usług - w takim przypadku zmianie ulegnie wartość brutto

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe w Opolu

Lubelskim ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  15.06.2016

godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, Punkt Obsługi Klienta.

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:  Zadanie jest planowane do realizacji w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

2014-2020, jako część zintegrowanego projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego w obszarze oddziaływania

Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej Obszaru Funkcjonalnego Powiśle.

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
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