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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80294-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
2020/S 034-080294
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Adres pocztowy: ul. Barbary 21a
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22
Kod pocztowy: 40-053
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Cieśla
E-mail: za@metropoliagzm.pl
Tel.: +48 327180730
Adresy internetowe:
Główny adres: www.metropoliagzm.pl
Adres profilu nabywcy: www.metropoliagzm.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.metropoliagzm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: związek metropolitalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wstępne studium wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Numer referencyjny: ZA.270.3.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
71241000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wstępnego studium wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do
SIWZ.

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
71242000
71310000
71312000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do
SIWZ. W ramach Projektu przewidziane są następujące etapy realizacyjne:
1) etap 1: Bazowy model ruchu kolejowego,
2) etap 2: Koncepcja krótkoterminowa,
3) etap 3: Definicja wariantów dla koncepcji docelowej,
4) etap 4: Prognoza ruchu osób dla wariantów w horyzoncie docelowym,
5) etap 5: Model ruchu kolejowego dla wariantów,
6) etap 6: Wybór wariantu,
7) etap 7: Koncepcja układów torowych dla wybranego wariantu,
8) etap 8: Modele operacyjne i finansowania,
9) etap 9: Synteza.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie członków zespołu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: do 48 miesięcy od dnia podpisania umowy -zgodnie z
harmonogramem zawartym we wzorze umowy.
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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 się ubiegać Wykonawcy, którzy
— nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
— spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
SIWZ.
Zdolności techniczna lub zawodowa:
A. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie
wykonuje trzy studia wykonalności dla inwestycji w liniową infrastrukturę kolejową, przy czym osobno w każdym
z nich Wykonawca zrealizował:
• analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych przy pomocy prognoz ruchu oraz modelowania
mikrosymulacyjnego,
• analizy techniczne wariantów inwestycyjnych z oszacowaniem kosztów.
Wartość każdego z zamówień osobno była nie mniejsza niż 2 000 000 zł brutto.
b. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej jeden projekt, dotyczący planowania systemu
publicznego transportu zbiorowego wykonanego dla obszaru zamieszkanego przez min. 500 tys. mieszkańców
(np. miasta lub aglomeracji, konurbacji, obszaru metropolitalnego).
Przez system publicznego transportu zbiorowego rozumie się powszechnie dostępny regularny przewóz
osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci transportowej, przy czym na
potrzeby opracowania Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem z wykonania projektu z uwzględnieniem
transportu szynowego.
B. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej
następującymi osobami: Koordynatorem projektu, Głównym ekspertem lub ekspertem branży linie, węzły i
stacje kolejowe, Głównym ekspert lub ekspertem branży mosty i obiekty inżynieryjne, Głównym ekspertem
lub ekspertem branży sterowanie ruchem kolejowym, Głównym ekspertem lub ekspertem branży drogowej,
Głównym ekspertem lub ekspertem w zakresie prognoz ruchu, Głównym ekspertem lub ekspertem w zakresie
analiz ruchowo-eksploatacyjnych w transporcie kolejowym, Głównym ekspertem lub ekspertem w zakresie
planowania systemów publicznego transportu zbiorowego, Głównym ekspertem lub ekspertem w zakresie
kosztorysowania (branża kolejowa), Głównym ekspert lub ekspert w zakresie kosztorysowania (branża
drogowa).
Wskazane osoby muszą spełniać następujące wymagania:
a) dla osoby będącej Koordynatorem projektu - posiadać wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w zakresie
kierowania zespołem lub zespołami, które w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
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zrealizowały pod jego kierownictwem co najmniej dwa opracowania (projekty), o których mowa w pkt A, lit a lub
pkt A, lit b.
b) dla osoby będącej Głównym ekspertem lub ekspertem branży linie, węzły i stacje kolejowe - posiadać
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie
kolejowych obiektów budowalnych oraz musi legitymować się doświadczeniem udziału w ciągu ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert w charakterze projektanta lub eksperta, bądź koordynatora w
zakresie linii, węzłów i stacji kolejowych w opracowywaniu minimum pięciu dokumentacji przedprojektowych lub
projektowych, przy czym co najmniej jedna z nich musi obejmować projektowanie budowy lub modernizacji co
najmniej 5-kierunkowej stacji węzłowej.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Cd. pkt. III 1.1.
c) dla osoby będącej Głównym ekspertem lub ekspertem branży mosty i obiekty inżynieryjne - posiadać
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz musi
legitymować się doświadczeniem udziału w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w
charakterze projektanta lub eksperta, bądź koordynatora branży mostowej w opracowaniu minimum dwóch
dokumentacji przedprojektowych lub projektowych dla budowy lub modernizacji kolejowych mostów lub
wiaduktów.
d) dla osoby będącej Głównym ekspertem lub ekspertem branży sterowanie ruchem kolejowym - posiadać
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej sterowanie ruchem
kolejowym oraz musi legitymować się doświadczeniem udziału w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert w charakterze projektanta lub eksperta, bądź koordynatora branży srk w opracowaniu minimum
dwóch dokumentacji przedprojektowych lub projektowych dla budowy lub przebudowy zelektryfikowanych linii
kolejowych, z których każda obejmuje minimum 4 szlaki i 3 posterunki ruchu.
e) dla osoby będącej Głównym ekspertem lub ekspertem branży drogowej - posiadać uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz musi legitymować
się doświadczeniem udziału w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w charakterze
projektanta lub eksperta, bądź koordynatora branży drogowej w opracowaniu minimum jednej dokumentacji
przedprojektowej lub projektowej na budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego o długości co najmniej
1000 m toru pojedynczego.
f) dla osoby będącej Głównym ekspertem lub ekspertem w zakresie prognoz ruchu – posiadać doświadczenie
przy udziale w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w charakterze eksperta w zakresie
prognostycznych analiz ruchu pasażerskiego wykonanych dla obszaru zamieszkanego przez min. 500 tys.
mieszkańców
(np. miasta lub aglomeracji, konurbacji, obszaru metropolitalnego).
g) dla osoby będącej Głównym ekspertem lub ekspertem w zakresie analiz ruchowo-eksploatacyjnych - musi
legitymować się doświadczeniem udziału w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w
charakterze eksperta w zakresie analiz ruchowo-eksploatacyjnych z wykorzystaniem mikrosymulacyjnych
modeli ruchu w minimum jednym projekcie dotyczącym fragmentu sieci kolejowej, w którym znajdowała się
stacja o min. 35 rozjazdach.
h) dla osoby będącej Głównym ekspertem lub ekspertem w zakresie planowania systemów publicznego
transportu zbiorowego - musi legitymować się doświadczeniem udziału w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert w minimum jednym projekcie dotyczącym funkcjonowania i rozwoju systemu transportu
zbiorowego wykonanych zamieszkanego przez min. 500 tys. mieszkańców
(np. miasta lub aglomeracji, konurbacji, obszaru metropolitalnego).
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i) dla osoby będącej Głównym ekspertem lub ekspertem w zakresie kosztorysowania (branża kolejowa) musi
legitymować się doświadczeniem przy opracowywaniu co najmniej jednej kalkulacji kosztowej, obejmującej
skosztorysowanie robót inżynieryjno-budowlanych, w tym, co najmniej jednej związanej z budową lub
modernizacją co najmniej 5-kierunkowej stacji węzłowej.
j) dla osoby będącej Głównym ekspertem lub ekspertem w zakresie kosztorysowania (branża drogowa) musi
legitymować się doświadczeniem przy opracowywaniu kalkulacji kosztowej, obejmującej skosztorysowanie
robót inżynieryjno-budowlanych, związanej z budową lub przebudową torowiska tramwajowego o długości co
najmniej 1000 m toru pojedynczego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd. pkt. III 1.1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego:
1) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego należy złożyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w
skrócie: JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, którego treść prezentuje
załącznik nr 2 od niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca jest zobowiązany przesłać formularz Zamawiającemu w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wskazówki dot. wypełnienia formularza jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia:
— Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia eESPD https://
espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania,
— Wzór dokumentu edytowalnego, zasady jego wypełniania oraz inne istotne informacje znajdują się pod
adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy
2) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących
oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia Wykonawcy (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ) o braku wydania
wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia Wykonawcy (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ) o braku orzeczenia
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
d) w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, oraz w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
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Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokumenty potwierdzających brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego
zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
3) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Cd. pkt III 1.1. a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, wykształcenia,
kwalifikacji w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z KRK:
1) Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) Dokument, o którym mowa w punkcie poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się informacji z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy informacja z KRK, składa
informację z odpowiedniego rejestru 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 lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,
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w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.
3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w ust. 2 musi wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–
22.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa niniejszym paragrafie, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.
Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy Pzp) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wnosi zabezpieczenie należytego
wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i nast. Pzp. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej
(brutto) podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga
od Wykonawcy (podwykonawcy) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia: tworzenie modelów ruchu pociągów, tworzenie prognoz ruchu
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osób, tworzenie rozkładów jazdy, projektowanie infrastruktury i szacowanie jej kosztów, tworzenie układów
torowych.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Z wybranym Wykonawcą, zostanie zawarta umowa o treści załącznika nr 8 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza
zmiany istotnych postanowień Umowy w przypadkach określonych w § 14 wzoru umowy, który stanowi
załącznik nr 8 do SIWZ. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2-6 ustawy Pzp. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Pzp

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: 20/03/2020
Czas lokalny: 09:30

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: 19/04/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
Zamawiającego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Cd. pkt IV 2.7 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy złożenia, zmiany,
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wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegóły opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP oraz SIWZ.
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:
Wadium:
1) Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść
wadium, w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100),
2) wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
W Santander Bank Polska SA nr konta: 44 1090 1186 0000 0001 3708 0808 tytułem: Wstępne Studium
Wykonalności Kolei Metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, nr sprawy ZA.270.3.2020
Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na ww. konto.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiającego będzie uważał za wniesione
skutecznie wyłącznie wtedy, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki
przelew przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO)
informujemy, iż
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii (Urząd),
z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email: kancelaria@metropoliagzm.pl , strona
internetowa: bip.metropoliagzm.pl.
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email:
daneosobowe@metropoliagzm.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) archiwizacji dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) obowiązek prawny administratora (art. 6 ust.1 lit. c RODO) wynikający z przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
b) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
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4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych
oraz podmiotom lub osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o art.
8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie korespondencji papierowej,
podmiotom świadczącym usługi informatyczne Zamawiającemu. Ponadto w zakresie stanowiącym informację
publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na portalu BIP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 8 lat od dnia zakończenia postępowania, na
który to okres składa się czas realizacji zamówienia oraz okres rękojmi
Za wady. Jeżeli czas trwania Umowy oraz okres rękojmi za wady przekroczy 8 lat, okres przechowywania
danych będzie trwał do upływu terminu rękojmi za wady. Dane będą przechowywane nie krócej niż do końca
terminu przedawnienia roszczeń wynikających
Z umowy.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy. 2. 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.
180ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 3.Odwołanie wobec
treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
c.d. pkt VI. 3
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:
a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania
O udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
b) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Adrian Kowol. Email:
za@metropoliagzm.pl Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej
SIWZ.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków):
w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
za@metropoliagzm.pl .
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2020

18/02/2020
S34
https://ted.europa.eu/
TED
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