
Dz.U./S S203
18/10/2008      
269416-2008-PL  

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na roboty budowlane – Procedura otwarta 1/7

 

 
18/10/2008       S203  
ted.europa.eu

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na roboty budowlane – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/7

PL-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej

2008/S 203-269416

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
Roboty budowlane

 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu
i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o., ul. Wilczy Dół 5, Kontakt Warszawa, ul. Wilczy Dół
5; budynek 3C; pokój 101, Do wiadomości Ewa Okła, PL-02-798  Warszawa. Tel.  (48-22) 655 46 76. E-mail
e.okla@metro.waw.pl. Faks  (48-22) 655 46 79, (48-22) 655 46 87.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.metro.waw.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Podmiot prawa publicznego.
Budownictwo i obiekty komunalne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Projekt i budowa II linii metra od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Roboty budowlane.
Zaprojektowanie i wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Warszawa.
Kod NUTS: PL127.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych
uzgodnień, rysunków roboczych, ich opisem i obliczeniami dla potrzeb realizacji Przedmiotu Zamówienia,
przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu
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na budowę i zatwierdzającej projekt budowlany, a także sporządzenie planu ruchu dla zakładu górniczego
zatwierdzonego przez właściwy organ nadzoru górniczego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 14.6.2002 roku w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U.
Nr 94 poz. 840 z późn. zm.), opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz
wykonanie, według powyższej Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych, II linii metra od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński w Warszawie
wraz z przygotowaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45221200.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Tak.

II.1.8) Podział na części:
Nie.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Powyżej 20 000 000 EUR.

II.2.2) Opcje:
Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zmówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium: 30 000 000,00 PLN Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
zobowiązany będzie przed zawarciem Umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
które stanowi 6 % ustalonej w Umowie wartości zamówienia z podatkiem VAT.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zamawiający przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia winna zawierać: - określenie celu gospodarczego i zakresu prac wykonywanych przez każdy
z podmiotów,  - oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, - wskazanie podmiotu,
któremu powierza się prowadzenie spraw, w tym rozliczenia kosztów wykonania Przedmiotu Zamówienia i
reprezentację na zewnątrz (lidera konsorcjum), - oznaczenie czasu trwania umowy – wymaga się aby, czas
trwania umowy nie był krótszy niż okres czasu realizacji zamówienia, - zakaz zmian w umowie bez zgody
Zamawiającego.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Tak.
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Zastosowanie technik górniczych, wymaga od wykonawcy dysponowania osobami oraz posiadania uprawnień
i spełniania wymagań określonych przepisami ustawy z dnia 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.
U. 2005 nr 228 poz. 1947 z późn. zm.), mające zastosowanie przy budowie metra.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postepowaniu mogą wziąć
udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l i 2 ustawy Pzp oraz spełniają
warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą
wykazać, że każdy z nich spełnia powyższy warunek. Na potwierdzenie Wykonawca złoży: 1. Oświadczenie
o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert; 4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert; 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert; 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale;
7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale; 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w
pkt III.2.1)2., III.2.1)4. i III.2.1)5., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
jego upadłości, -nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1)3, składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju pochodzenia
osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów,
o których mowa powyżej (pkt III.2.1)8., należy je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty o których mowa w punktach III 2.1)2, III 2.1)3,
III 2.1)4 - winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą składania ofert o dopuszczenie do



Dz.U./S S203
18/10/2008      
269416-2008-PL  

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na roboty budowlane – Procedura otwarta 4/7

 

 
18/10/2008       S203  
ted.europa.eu

Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na roboty budowlane – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/7

udziału w postępowaniu. Dokument o którym mowa w punkcie III 2.1)5 winien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed datą składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 9. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w punktach od
III.2.1)1. do III.2.1)5. oraz odpowiadające im dokumenty - określone w pkt III.2.1)8. winny być przedłożone przez
każdego Wykonawcę. 10.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Bilans i rachunek zysków i
strat, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również
opinię o badanym bilansie i rachunku zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu
i rachunku zysków i strat - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w
zdaniu poprzednim. 2. Informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca
że wysokość posiadanych środków finansowych i/lub zdolności kredytowej Wykonawcy są nie mniejsze od
określonych w pkt. III.2.2) niniejszego ogłoszenia. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wykonawcy wykażą średni roczny przychód
za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za wszystkie pełne lata
obrotowe (na podstawie „Rachunku zysków i strat" pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów" lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi") w wysokości nie mniejszej niż: 1 000
000 000 PLN. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie
spełniają powyższy warunek. 2. Wykonawcy dysponują własnymi środkami finansowymi lub posiadają zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000 000 PLN - dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu
obrotowego lub innego, o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Informacja o osobach, które
będą kierować wykonaniem zamówienia. Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych
osób, potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt. III.2.3) oraz kopie wymaganych uprawnień
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z aktualnym
zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000
r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001 r., Nr 5, poz. 42 z
późn. zm.). Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z poźn.
zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących
przepisów. W przypadku, gdy osoby wskazane przez Wykonawcę posiadają uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane w innych państwach członkowskich Unii
Europejskiej – Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z załącznikiem nr 7 do SIWZ do Oferty ww. uprawnienia
lub wpis na listę członków właściwej organizacji samorządu zawodowego w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę, zgodnie z przepisami kraju pochodzenia. W przypadku gdy w
danym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie wydaje się uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie lub brak samorządu zawodowego prowadzącego listę osób posiadających
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uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych, Wykonawca przedkłada wraz
z załącznikiem nr 7 do SIWZ do Oferty oświadczenie, iż w kraju członkowskim Unii Europejskiej w którym
Wykonawca ma siedzibę nie wydaje się powyższych dokumentów dotyczących uprawnień budowlanych
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a wskazane w załączniku nr 7 do
SIWZ osoby posiadają kwalifikacje do pełnienia określonych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z
wymaganiami państwa pochodzenia. 2. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym
Przedmiot Zamówienia, potwierdzający spełnienie warunków określonych w pkt. III.2.3) niniejszego ogłoszenia,
z podaniem co było przedmiotem zamówienia, daty wykonania i adresów odbiorców wykonanego zamówienia
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie. 3. Informacja o
sprzęcie będącym w dyspozycji Wykonawcy wymaganym dla realizacji Przedmiotu Zamówienia, potwierdzająca
spełnienie warunku określonego w pkt. III.2.3) niniejszego ogłoszenia. Należy podać formę posiadania TBM
(własność, najem, dzierżawa, leasing itp.). Należy podać parametry techniczne tarcz zmechanizowanych
o minimalnej średnicy tarcz nie mniejszej niż 550 cm, przy proponowanej przez wykonawcę technologii
wykonywania tych robót. Ponadto TBM powinien być opisany (model/moc/rok produkcji/ producent/ obecna jego
lokalizacja, etc.).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wykonawcy dysponują osobami, które będą
kierować wykonaniem zamówienia, posiadającymi niżej wymienione doświadczenie oraz kwalifikacje
odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone, w szczególności uprawnienia budowlane
określone przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. z późn. zm.) lub
spełniające wymagania i posiadające uprawnienia określone w przepisach obowiązujących w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę, zgodnie z Dyrektywą 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 31.3.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ofercie
co najmniej po jednym kandydacie na każde niżej wymienione stanowisko: 1) Kierownik Kontraktu
Wykonawcy (KW) Wykształcenie wyższe techniczne lub studia wyższe zagraniczne uznane w Polsce za
równoważne. Minimum 8 lat doświadczenia w kierowaniu podobnymi kontraktami, tj. przy budowie linii metra
lub podziemnego transportu szynowego w mieście. 2) Kierownik budowy obiektów metra wykonywanych
tarczą zmechanizowaną. Minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu budową na podobnych kontraktach
tj. na budowie linii metra lub podziemnego transportu szynowego w mieście w zakresie wykonywania
obiektów podziemnych za pomocą tarcz zmechanizowanych. 3) Osoby do projektowania oraz osoby do
kierowania robotami budowlanymi, posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalnościach: -
architektonicznej, - konstrukcyjno - budowlanej, - drogowej, - kolejowej, - telekomunikacyjnej, - instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej po
jednej osobie w każdej z w/w specjalności. Zamawiający zastrzega, że w zakresie obowiązków Wykonawcy
będzie zapewnienie pełnej obsady kadrowej uprawnionymi osobami do projektowania i realizacji robót
także w specjalnościach nie wymienionych powyżej, o ile zaistnieje taka konieczność. Osoby wskazane
przez Wykonawcę, które będą kierować wykonaniem zamówienia, powinny posiadać, przed przystąpieniem
do wykonywania dokumentacji projektowej i wykonywania robót budowlanych, uprawnienia budowlane
do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności obowiązujące na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca musi mieć również
do dyspozycji przy wykonywaniu zamówienia, osoby spełniające wymagania i posiadające kwalifikacje
odpowiednie do stanowisk im powierzonych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.2.1994 r. Prawo geologiczne
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i górnicze (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
11.6.2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych,
mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które
wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84 poz. 755). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższe warunki dotyczące potencjału kadrowego. 2.
Wykonawcy wykażą, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania wykonali a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (tj. zakończyli w ww. okresie): 1) co najmniej
5 km tunelu wykonanego w technologii tarcz zmechanizowanych (TBM) dla inwestycji kolejowych, metra, lub
drogowych, oraz dodatkowo 1 km tunelu podziemnego transportu szynowego w mieście wraz z wykonaniem
wszystkich robót budowlanych z wyposażeniem obiektów budowlanych we wszystkie instalacje, urządzenia
i systemy całoliniowe. 2) Co najmniej dwie stacje, z przejściem tarcz TBM przez konstrukcję tej stacji. 3) Co
najmniej dwie stacje bez przejścia tarcz TBM przez konstrukcję tej stacji. Wyżej wymienione warunki muszą być
spełnione łącznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie
spełniają powyższy warunek. 3. Wykonawcy będą dysponować, nie później niż w ciągu 20 miesięcy od daty
zawarcia umowy, minimum 2. tarczami zmechanizowanymi do drążenia tuneli. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

EH/500/45/E/08.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 16.2.2009 -
12:00.
Dokumenty odpłatne:
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Podać cenę: 48,80 PLN.
Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto Metra Warszawskiego sp. z o.o. Bank Pekao SA nr 77 1240
6003 1111 0000 4940 9725.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
16.2.2009 - 12:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 16.2.2009 - 12:30.
Miejsce: Metro Warszawskie Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wilczy Dół 5, budynek 3C, sala 101C.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH:
Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt i budowa II linii metra od stacji „Rondo Daszyńskiego” do
stacji „Dworzec Wileński” w Warszawie ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582  Warszawa. Tel.  (48-22) 458 77 77. Faks  (48-22)
458 77 00.

VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z działem VI ustawy z 29.1.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, 00 582  Warszawa. Tel.  (48-22) 458 77 77. Faks  (48-22) 458 77
00.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
15.10.2008.


