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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260223-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty związane z liniami tramwajowymi
2021/S 099-260223

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Adres pocztowy: ul. Centralna 53
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-586
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: siedziba Zamawiającego
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl 
Tel.:  +48 126167000
Faks:  +48 126167417
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zdmk.krakow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://zdmk.krakow.pl/informacje/przetarg-nieograniczony-znak-sprawy-4-v-2021/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Przeb. tor. tramw. w ciągu ul. Jana Pawła II od Placu Centralnego do ul. Ptaszyckiego i ul. Ptaszyckiego do ul. 
Bardosa wraz z przeb. sieci trak., odwodn., przeb. kolid. infrastr. techn.
Numer referencyjny: 4/V/2021

II.1.2) Główny kod CPV
45234126 Roboty związane z liniami tramwajowymi

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie torowiska tramwajowego 
w ciągu ul. Jana Pawła II od pl. Centralnego do ul. Ptaszyckiego i ul. Ptaszyckiego do ul. Bardosa wraz z 
przebudową sieci trakcyjnej, odwodnieniem, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.
b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: za pomocą dokumentacji projektowej wraz z 
uzupełnieniami – załącznik nr 6 do SWZ oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
– załącznik nr 7 do SWZ.
c) Wymagany okres gwarancji: Minimalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji 
wynosi 72 miesiące. Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 48 miesięcy zostaną odrzucone.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

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

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie torowiska tramwajowego 
w ciągu ul. Jana Pawła II od pl. Centralnego do ul. Ptaszyckiego i ul. Ptaszyckiego do ul. Bardosa wraz z 
przebudową sieci trakcyjnej, odwodnieniem, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.
2. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.:
— układu torowego,
— przyległych elementów układu drogowego,
— odwodnienia drogi i torowiska,
— sieci trakcyjnej,
— oświetlenia ulicznego,
— kanalizacji dla potrzeb sygnalizacji,
— tablic informacji pasażerskich DIP,
— zabezpieczenia i przebudowy sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych,
— sieci gazowej,
— zieleni torowej,
— ewentualną naprawę konstrukcji mostowych na rzeką Drwinią (jeżeli wystąpi taka potrzeba po jego odkryciu) 
oraz docelowej organizacji ruchu.
3. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków towarowych, 
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za 
rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego 
przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można 
uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje 
dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków 
towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych 
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parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania 
stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez 
zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów 
zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie 
przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 
stosunku do określonego rozwiązania.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane niżej czynności – za wyjątkiem osób pełniących tzw. 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:
a) pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych;
b) pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.
Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność 
gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego.
5. Zamawiający w części I pkt 1 d, e, f, g, h SWZ określił szczegółowe wymogi dot. realizacji zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzyskania przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych rodzajowo 
zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w 
wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego. Szczegóły określono w część I pkt 9 
SWZ.

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zam. wyznacza nast. osoby do kont. z wykon.:
— Maciej Jarczyk – Dział Realizacji Inwestycji; tel. +48 126167010 (sprawy merytoryczne),
— Zbigniew Pogoń – Dział Realizacji Inwestycji; tel. +48 126167010 (sprawy merytoryczne),
— Alicja Strójwąs – Dział Realizacji Inwestycji; tel. +48 126167007 (sprawy merytoryczne),
— Tomasz Wolnik – Dział Zamówień Publicznych; tel. +48 126167112 (sprawy proceduralne).

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:
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1. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1–6 
oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 Pzp.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania Zamawiający będzie wymagał 
dokumentów:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem cz. IV pkt 4
SWZ;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
— art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,
— art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
karnego,
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
e) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstawy wykluczenia 
z postępowania o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp – wg zał. nr 11 SWZ. 
Zgodnie z art. 139 ust. 2 Pzp Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) wyłącznie od wykonawcy którego oferta została najwyżej 
oceniona wraz z dokumentami wskazanymi w części IV pkt 3 SWZ. Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby 
innych podmiotów, składa również oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby własne o niepodleganiu 
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 
jego zasoby (JEDZ);
f) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej – wg zał. nr 10 SWZ;
4. Wykonawcy wspólnie występujący oraz spółka cywilna składają dok. zgodnie z zapisami części V SWZ.
5. W przypadku wykonawcy polegającego na zasobach podmiotów udostępniających zasoby składa się 
dokumenty zgodnie z zapisami części VI SWZ.

25/05/2021 S99
https://ted.europa.eu/TED

4 / 9



Dz.U./S S99
25/05/2021
260223-2021-PL

5 / 9

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej
10 000 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie co najmniej 10 
000 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:
co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie przebudowy lub budowy torowiska tramwajowego w technologii 
torowiska zielonego i klasycznego o dł. min. 2 500 metrów pojedynczego toru wraz z siecią trakcyjną.
Wymienione zakresy prac mogą być wykonane w ramach różnych zadań;
2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj.:
— kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającym doświadczenie pełnienia funkcji 
kierownika budowy w sposób ciągły na co najmniej dwóch budowach polegających na budowie lub przebudowie 
torowiska tramwajowego,
— osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalnościach (co najmniej jedną osobą w poniższych branżach):
• inżynieryjnej drogowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 
załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg zał. nr 5 do SWZ (wzór).
Uwaga!
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z 
innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te 
roboty budowlane w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy sekcji III.1.3
4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
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także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
– wg zał. nr 8 SWZ;
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca 
wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
6. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w cz. IV pkt 3f SWZ –składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w części IV pkt 3f SWZ;
2) zaświadczenia, o którym mowa w części IV pkt 3d SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
o których mowa w części IV pkt 3e SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w części IV pkt 3c SWZ – składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne;
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
7. dokument, o którym mowa w pkt 6.1 powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed ich złożeniem;
8. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt 6.1 i 6.2 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości 
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o 
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy. Zapisy pkt 7 powyżej w zakresie wystawienia dokumentu stosuje się;
9. informacja o przedmiotowych środkach dowodowych: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie 
wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy.
2. Opis sposobu przygotowania oferty: wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 
zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 
postępowania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem 
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świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w 
ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. Informatyzacji prowadzonego przez Narodowe 
Centrum Certyfikacji.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/06/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 24/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/06/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie złożonych ofert będzie realizowane poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 
dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 
139 Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 
udziału w postępowaniu tzw. procedura odwrócona.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

25/05/2021 S99
https://ted.europa.eu/TED

7 / 9



Dz.U./S S99
25/05/2021
260223-2021-PL

8 / 9

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawca musi dołączyć do oferty:
a) wypełniony formularz oferty – wg zał. nr 1 SWZ;
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby własne – wg. zał. nr 9 SWZ;
c) oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia – wg zał. nr 4 SWZ;
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby 
nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
e) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz 
spółek cywilnych).
Powyższe dokumenty należy złożyć zgodnie z zapisami cz. VIII pkt 1.3 i 1.4 SWZ.
2. Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania i przekazywania dokumentów i informacji zawiera SWZ.
3. Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 900 000,00 PLN 
(słownie: dziewięćset tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły 
dot. wadium zawiera część VII SWZ.
4. Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy zgodnie z art. 449–453 Pzp, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
5. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 
określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
6. Adres skrzynki ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/
profil-urzedu/ZIKiT.
7. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://zdmk.krakow.pl/informacje/przetarg-nieograniczony-
znak-sprawy-4-v-2021/
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania Specyfikację Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami oraz inne dokumenty dotyczące postępowania.
8. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie 
dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert.
9. Informacje dot. RODO zawiera część IV pkt 21 SWZ.
10. Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy od przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem że uzyskanie 
przejezdności torowiska dla ruchu tramwajowego nastąpi w terminie 8 lub 9 lub 10 miesięcy od dnia 
przekazania terenu budowy – w zależności od terminu zadeklarowanego przez wykonawcę w ofercie.
11. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 
przyznane.
12. Pełna nazwa podana w sekcji II.1.1 brzmi: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Jana Pawła 
II od pl. Centralnego do ul. Ptaszyckiego i ul. Ptaszyckiego do ul. Bardosa wraz z przebudową sieci trakcyjnej, 
odwodnieniem, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587706
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w 
dziale IX Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587706
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2021
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