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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301379-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Roboty związane z liniami tramwajowymi
2021/S 115-301379

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 099-260223)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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 zamawiajacego
E-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl 
Tel.:  +48 126167000
Faks:  +48 126167417
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zdmk.krakow.pl

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
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie torowiska tramwajowego w 
ciągu ul. Jana Pawła II od Placu 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.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/06/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 099-260223

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
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 
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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.
Powinno być:
1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali:
Roboty budowlane w zakresie przebudowy lub budowy torowiska tramwajowego o długości min. 2 500 metrów 
pojedynczego toru wraz z siecią trakcyjną, w tym:
— torowisko zielone o długości min. 1 500 metrów pojedynczego toru wraz z siecią trakcyjną,
— torowiska tramwajowego w konstrukcji podsypkowej (torowisko podsypkowe) o długości min. 1 000 metrów 
pojedynczego toru wraz z siecią trakcyjną.
Wymienione zakresy prac mogą być wykonane w ramach różnych zadań.
3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 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.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 28/06/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/07/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 24/09/2021
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 01/10/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/06/2021
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Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 05/07/2021
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

16/06/2021 S115
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4


