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

2009/S 15-020202

 
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, attn: Ewa Okła, PL-02-798
  Warszawa. Tel.  +48 226554676. E-mail: e.okla@metro.waw.pl. Fax  +48 226554679 / 226554687.

 
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.10.2008, 2008/S 203-269416)

 
 
 
Przedmiot zamówienia:
CPV: 45221200.
Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej.
Zamiast:

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: 1000 mln 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 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn.
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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 w/w 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 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 7do 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 550cm, 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 2006r. 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 marca 2004r. 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
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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 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

Powinno być:

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1.Bilans oraz rachunek zysków i strat stanowiących część sprawozdania finansowego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), a jeżeli sprawozdanie finansowe
podlega 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 w ramach sprawozdanie
finansowego - 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: 1000 mln 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
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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. 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. 2. Informacja o sprzęcie będącym w dyspozycji Wykonawcy w terminach określonych we Wstępnym
Harmonogramie Rzeczowym Przedmiotu Zamówienia („Potencjał techniczny" - załącznik nr 8 do SIWZ) wymaganym dla
realizacji Przedmiotu Zamówienia, potwierdzająca spełnienie warunku określonego w Rozdziale I pkt 5.5.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. 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. 2. Wykonawcy będą
dysponować w terminach określonych we Wstępnym Harmonogramie Rzeczowym Przedmiotu Zamówienia, w celu
wykonania Przedmiotu Zamówienia, minimum 2 tarczami zmechanizowanymi do drążenia tuneli. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

Inne dodatkowe informacje
Sprostowanie.


