
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.zdmikp.bydgoszcz.pl 

 

Bydgoszcz: Budowa mostu przez Kanał Bydgoski z prze budow ą Węzła 

Zachodniego w Bydgoszczy Etap II-a  

Numer ogłoszenia: 270246 - 2014; data zamieszczenia : 13.08.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy , ul. Toruńska 174a, 85-844 

Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5822723, faks 52 5822777. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zdmikp.bydgoszcz.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa mostu przez Kanał Bydgoski z przebudową Węzła 

Zachodniego w Bydgoszczy Etap II-a. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zamówienie obejmuje wykonanie robót 

budowlanych w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP w związku z art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. - 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie i na warunkach 

szczegółowo określonych w następujących dokumentach, stanowiących integralną część SIWZ: 1) dokumentacji 

projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), opracowanych przez 

biuro projektów: Voessing Polska Sp. z o. o., ul. Grobla 17/5, 61-859 Poznań, 2) wzorze kosztorysu ofertowego 

zawierającego przedmiar robót podzielony na dwa zakresy: Etap II-a1 (UNIA) - objęty dofinansowaniem ze środków Unii 

Europejskiej, Etap II-a2 - nie objęty dofinansowaniem, 3) wzorze umowy, które dostępne są na stronie internetowej 

Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl. Uwaga: W przypadku 

wystąpienia w niniejszej SIWZ, w tym w jej załącznikach (m.in. w programie funkcjonalno-uŜytkowym) nazw własnych (np. 

materiałów) wskazujących na producenta i konkretny typ katalogowy, naleŜy kaŜdy taki ewentualny przypadek traktować 

jako przykładowy i czytać z klauzulą --lub równowaŜny, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, 

jakościowych oraz estetycznych--.. 

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP, 

polegających na wykonaniu tego samego rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem podstawowym. Zamawiający udzieli 
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zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie. Łączna wartość 

zamówień uzupełniających nie moŜe przekroczyć 15% wartości zamówienia podstawowego. Na okoliczność wystąpienia 

zamówień uzupełniających, zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.22.11.11-3, 45.23.00.00-8, 45.22.20.00-9, 45.24.00.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.10.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości 280 000,00 (słownie: dwieście 

osiemdziesiąt tysięcy 00/100) PLN, przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium 

wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego - Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, tj. Bank Polska Kasa 

Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) - Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416 z adnotacją: WADIUM - Budowa mostu przez 

Kanał Bydgoski z przebudową Węzła Zachodniego w Bydgoszczy Etap II-a - Nr sprawy 039. 4. Wadium wnoszone w formie 

poręczeń lub gwarancji powinno być wystawione na Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 

Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz. 5. Dowód wniesienia wadium naleŜy dołączyć do oferty w następującej 

formie: 1) potwierdzenie wpłaty lub przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego - zaleca się dołączyć w formie 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upowaŜnioną/e do reprezentowania wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 2) potwierdzenie wniesienia wadium 

w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP - wyłącznie w formie oryginału dołączonego do oferty. 6. Wadium 

pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie określonym w art. 46 

UPZP. 7. Wadium winno być waŜne przez okres związania ofertą. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH 

WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa nakładaj ą 

obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

w sposób szczególny. W związku z tym iŜ, Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku, za jego spełnienie uzna, złoŜone oświadczenie, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
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składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty 

budowlanej polegającej na: 1) wykonaniu w jednym zadaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o 

powierzchni nie mniejszej niŜ 5000 m2; 2) ułoŜeniu w jednym zadaniu nawierzchni z kostki betonowej o 

powierzchni nie mniejszej niŜ 2000 m2; 3) budowie obiektu mostowego (mostu, wiaduktu, estakady) stalowego z 

współpracującą płytą Ŝelbetową o długości obiektu nie mniejszej niŜ 60 m; 4) wykonaniu w jednym zadaniu 

Ŝelbetowych pali fundamentowych duŜych średnic (min Ø 800) o łącznej długości nie mniejszej niŜ 250 m w 

ramach jednej roboty budowlanej. Warunek będzie spełniony kiedy wykonawca wykaŜe wykonanie ww. zakresu 

robót budowlanych łącznie (w ramach jednego zadania) lub oddzielnie (zakres robót określony w pkt.1), 2), 3) i 4) 

wykonawca zrealizował w odrębnych zadaniach). Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w 

postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów 

dołączonych przez wykonawcę do oferty, określonych w pkt. 11.1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w 

postępowaniu spełniają łącznie. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 

niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym, w tym 

sprzętem specjalistycznym określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 

minimalnej liczbie i o minimalnej wydajności, gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wytwórnią 

konstrukcji stalowych posiadającą stosowny certyfikat Instytutu Badawczego Dróg i Mostów do wytwarzania i 

montaŜu konstrukcji stalowych. Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie 

dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie dołączonego przez wykonawcę do oferty zgodnie 

z art. 44 UPZP, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w 

postępowaniu spełniają łącznie. Wykonawca moŜe polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, 

niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

gwarantującymi właściwą jakość robót budowlanych, o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym 

nie mniejszym niŜ określone poniŜej, tj.: 1) kierownik budowy, wymagana liczba osób: 1, minimalne kwalifikacje 

zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub 

mostowej bez ograniczeń, minimalne doświadczenie zawodowe: pięć lat doświadczenia zawodowego w 

kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych lub mostowych; 

kierownik budowy moŜe pełnić jednocześnie funkcję kierownika robót drogowych lub mostowych; 2) kierownik 

robót mostowych, wymagana liczba osób: 1, minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń, minimalne doświadczenie 

zawodowe: trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót 

mostowych lub kierownik budowy; kierownik robót moŜe pełnić jednocześnie funkcję kierownika budowy; 3) 

kierownik robót drogowych, wymagana liczba osób: 1, minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia 

Strona 3 z 12

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.... 2014-08-13



budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, minimalne 

doświadczenie zawodowe: trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako 

kierownik robót drogowych lub kierownik budowy, kierownik robót moŜe pełnić jednocześnie funkcję kierownika 

budowy; 4) kierownik robót elektroenergetycznych i elektroinstalacyjnych, wymagana liczba osób: 1, minimalne 

kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

minimalne doświadczenie zawodowe: trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi 

jako kierownik robót elektroenergetycznych i elektroinstalacyjnych lub kierownik budowy; 5) kierownik robót 

teletechnicznych, wymagana liczba osób: 1, minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie, minimalne doświadczenie 

zawodowe: trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót 

teletechnicznych lub kierownik budowy; 6) kierownik robót sanitarnych, wymagana liczba osób: 1, minimalne 

kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, minimalne doświadczenie zawodowe: trzy lata doświadczenia zawodowego w 

kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót sanitarnych lub kierownik budowy. Wymienione wyŜej 

osoby winny posiadać uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg 

stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania ) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z 

postanowieniami art.12a tejŜe ustawy lub równowaŜne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umoŜliwiające wykonywanie tych samych czynności, do 

wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. 

Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium 

spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty, określonych w pkt. 11.1 

SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, 

spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. Wykonawca moŜe polegać na osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, Ŝe znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niŜ 5 000 

000,00 (słownie: pięć milionów 00/100) PLN. W przypadku, gdy w dokumentach potwierdzających sytuację 

finansową wykonawcy kwoty zostały określone w walucie innej niŜ PLN, Zamawiający do oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, przeliczy je wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie 

opublikował średnich kursów walut, do przeliczenia przyjęty zostanie pierwszy średni kurs NBP opublikowany po 

tej dacie. Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z 

kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty, określonych w 

pkt. 11.1. SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. 

konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. Wykonawca moŜe polegać 
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na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

� oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których 

będzie dysponował wykonawca: 

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  

� inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i 

ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2c UPZP, moŜe przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert;  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY 

BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym 

wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� inne dokumenty  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: 1. JeŜeli 

wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 10 SIWZ, polega na zasobach (wiedzy i 

doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych) innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 26 ust.2b UPZP, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Pisemne zobowiązanie innego podmiotu naleŜy złoŜyć w oryginale. Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i 

jednoznaczny wyraŜać wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz musi 

wskazywać: a) nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie siedziby; b) nazwę podmiotu , którego to dotyczy (czyli 

wykonawcę); c) określenie zadania, w przypadku niniejszego zamówienia to Budowa mostu przez Kanał Bydgoski z 

przebudową Węzła Zachodniego w Bygoszczy Etap II-a; d) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (tj. 

informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione); e) sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego 

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, (tj. informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia); f) 

charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca 

będzie nimi dysponował); g) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (o ile rodzaj i charakter 

zasobu takiego udziału będzie wymagał). III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy: 1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, oddzielnie 

wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o 

których mowa w art. 24. ust.1 UPZP, w związku z tym kaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia składa, przez dołączenie do oferty, dokumenty wymienione w pkt. III.4.2. ogłoszenia. 2. JeŜeli w kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w pkt. III.4.3.1) ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 

takŜe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawienia stosuje się odpowiednio. 3. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  
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Zmiany Umowy określono we wzorze Umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, w klauzuli 10.1.1. szczegółowych 

warunków umowy (SWU): 10.1.1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do 

treści oferty w zakresie: 1) deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie lub/i 

przy udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy i zaakceptowany przez Zamawiającego; 2) 

ceny Umowy, która moŜe ulec zmianie w przypadkach: a) ustawowej zmiany podatku VAT; b) wykonania mniejszego 

zakresu robót niŜ zakres określony w kosztorysie ofertowym wynikających z ich zaniechania w rozumieniu klauzuli 1.1.23. 

OWU i wystąpieniu okoliczności o których mowa w klauzuli 2.3.6. OWU; c) wykonania robót zamiennych w rozumieniu 

klauzuli 1.1.24. OWU i wystąpieniu okoliczności o których mowa w klauzuli 2.3.7. OWU; d) wystąpienia okoliczności, o 

których mowa w klauzuli 4.18 OWU; e) w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad projektowych, 

skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji, w celu wykonania zamówienia zgodnie z 

jego przeznaczeniem, mających wpływ na cenę ofertową; 3) przedłuŜenia terminu zakończenia robót, co moŜe nastąpić w 

przypadku: a) niemoŜności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy 

obowiązujące przepisy, normy, wymagania technologiczne nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót; b) 

wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, lub innych niemoŜliwych do przewidzenia, 

wstrzymujących lub opóźniających realizacje robót będących przedmiotem umowy; c) wystąpienia innych okoliczności poza 

wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za, które Wykonawca jest odpowiedzialny; d) gdy umowa nie moŜe być 

realizowana z powodu siły wyŜszej lub z powodu następstw siły wyŜszej; e) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w 

stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji; f) w przypadku ujawnienia w trakcie 

realizacji zamówienia wad projektowych, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeŜeli 

uniemoŜliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, mających wpływ na termin zakończenia robót; g) 

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących następstwem okoliczności 

leŜących po stronie Zamawiającego; h) jeŜeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemoŜliwiają 

prawidłowe wykonanie zaplanowanych robót, w szczególności zgodnie z harmonogramem, z technologią realizacji robót, z 

odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin moŜe ulec 

przedłuŜeniu, jedynie o ilość dni, w których niemoŜliwe było wykonanie robót; i) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu 

określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej lub gestorów sieci uzbrojenia, 

które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; j) wystąpienia opóźnienia w wydaniu 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy lub gestorzy sieci uzbrojenia są zobowiązane na 

mocy przepisów prawa, jeŜeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w których ww. decyzje, 

zezwolenia, uzgodnienia i itp., powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; k) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., z przyczyn niezaleŜnych 

od Wykonawcy; l) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót, powstałej z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego; m) 

wystąpienia konieczności rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, konieczności prowadzenia badań 

archeologicznych, które mogą skutkować niemoŜliwością zrealizowania przedmiotu umowy w przyjętym terminie 

zakończenia robót; n) wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych załoŜeń 

niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem przedmiotu umowy; o) konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń 

organów uprawnionych, np. Nadzoru budowlanego, Konserwatora zabytków, itp.; p) zwłoki w przekazaniu terenu budowy 

przez Zamawiającego; q) jeŜeli termin przekazania terenu budowy przekroczy 14 dni od planowanego terminu jego 

przekazania, określonego w klauzuli 3.2.1. pkt.1) SWU; r) z powodu działań osób trzecich uniemoŜliwiających wykonanie 
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przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; s) zmiany etapowania przedmiotu 

umowy, zakresu robót objętych poszczególnymi etapami; 4) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przedłuŜenie 

terminu zakończenia robót moŜe nastąpić w przypadku: a) wystąpienia siły wyŜszej uniemoŜliwiającej wykonanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; c) odbiegających w 

sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania 

podziemnych sieci, instalacji i urządzeń lub obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania ich w sposób wadliwy, 

skutkujących niemoŜliwością wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych załoŜeniach technologicznych lub 

materiałowych; d) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 

skutkujących w świetle przyjętych dotychczasowych załoŜeniach technologicznych, niewykonaniem lub nienaleŜytym 

wykonaniem przedmiotu umowy; e) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niŜ wskazane w dokumentacji projektowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem przedmiotu umowy; f) 

zastosowania innych technologii wykonania robót - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia 

kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, Ŝe są spowodowane okolicznościami, takimi jak: - niedostępność na rynku 

materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych 

materiałów lub urządzeń; - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 

umoŜliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac, jak równieŜ kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy; 5) zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, 

Ŝe zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaŜe spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym 

niŜ Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 6) zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów 

trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na 

zasadach określonych w klauzuli 4.3; 7) zmiany zapisów dotyczących bezpośrednich płatności wynagrodzenia naleŜnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub usług wchodzących w zakres wykonywanych robót 

budowlanych, wynikających z dostarczonych Zamawiającemu postanowień umów o podwykonawstwo, o których mowa w 

klauzuli 4.3.10. OWU oraz zmian zapisów dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy, stanowiących konsekwencję 

zmiany płatnika naleŜności naleŜnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 8) zmiany zapisów dotyczących 

terminu dostarczenia Zamawiającemu projektu/ów Umowy/ów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, stanowiące część zamówienia publicznego, projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  

www.zdmikp.bydgoszcz.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Bezpłatnie na stronie internetowej 

Zamawiającego. Odpłatnie za cenę 400,00 PLN w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt I.1 ogłoszenia, w pok. 406/IV 

p.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  02.09.2014 godzina 10:45, 
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miejsce: w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt I.1 ogłoszenia, w pokoju nr 20 (kancelaria/parter).. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  1. 

FINANSOWANIA PROJEKTU-PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: Część przedmiotowego przedsięwzięcia 

będzie współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VII Transport Przyjazny Środowisku, Działanie: 7.3 Transport miejski w 

obszarach metropolitalnych. 2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA (ciąg 

dalszy pkt II.1.4 ogłoszenia): ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

OBEJMUJE, W SZCZEGÓLNOŚCI: 1. BUDOWĘ MOSTU PRZEZ KANAŁ BYDGOSKI: Konstrukcję ustroju niosącego 

stanowią dźwigary stalowe. Na dźwigarach stalowych Ŝelbetowa płyta pomostu. Posadowienie pośrednie obiektu za 

pomocą fundamentu płytowego-palowego. Przyczółki obiektu zaprojektowano w postaci układu masywnych ścian czołowych 

i podwieszonych skrzydełek do korpusu. Przyczółki posadowione są na palach wierconych z iniekcją podstawy. Rozpiętość 

teoretyczna w osi podpór: Lt=25,00+35,00+25,00=85,00m. Długość całkowita (pomiędzy końcami skrzydeł): LC=96,00m. 

Szerokość obiektu 16,90m, 2. PRZEBUDOWĘ STRUGI FLIS: Część strugi FLIS w części skanalizowanej pod ul. 

Grunwaldzką wykonana jest z kolektora 2xFi1,20m długości L=143m wraz z przejściem pod magistralą wodociągową 

Fi1000 mm. Na załomach kolektora wykonane są komory Ŝelbetowe, które zostaną przebudowane w zakresie objętym 

niniejszym zamówieniem. Odcinek pomiędzy wylotem części skanalizowanej a wlotem do syfonu pod Kanałem Bydgoskim 

wykonany jest jako otwarty z umocnieniem dna cieku płytami betonowymi. Na odcinku otwartym przed wlotem do syfonu 

zaprojektowano urządzenie wodne umoŜliwiające czyszczenie kanału. Program planowanej inwestycji obejmuje 

przebudowę 2 Ŝelbetowych komór. Przewidziano teŜ przebudowę osadnika Ŝelbetowego. Wzmocnienie grubości ścian 

bocznych zwiększona z 30 do 40 cm, 3. BUDOWĘ ŚCIANY OPOROWEJ: Projektowany obiekt ma na celu utrzymanie 

naziomu drogowego w ciągu przebudowywanej łącznicy pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Bronikowskiego. Wysokość od 

poziomu terenu do górnej powierzchni gzymsu ściany oporowej: H=1,20m. Długość ściany oporowej w osi: Lt =28,80m. 

Ścianę oporową przewidziano ze ścianek szczelnych długości 3,8m. Góra ścianki szczelnej zwieńczona jest oczepem 

Ŝelbetowym, do którego mocowana będzie balustrada stalowa, 4. BUDOWĘ NOWYCH ODCINKÓW ULIC I PRZEBUDOWĘ 

ISTNIEJĄCEGO UKŁADU DROGOWEGO WRAZ Z USUWANIEM KOLIZJI Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ: 1) 

Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka ul. Grunwaldzkiej w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80. Zakres inwestycji między 

innymi obejmuje część podstawowego układu komunikacyjnego miasta Bydgoszczy, tj. następujące ulice: ul.Grunwaldzka 

(odc. wschodni) - droga krajowa nr 25 i 80, ul.Grunwaldzka (odc. zachodni) - droga krajowa nr 80, ul.Nad Torem - droga 

krajowa nr 25, ul.Rotmistrza Witolda Pileckiego - droga powiatowa (brak numeru), ul.Bronikowskiego - droga powiatowa nr 

3039C, ul.Koronowska - droga gminna (brak numeru), ul.Elbląska - droga gminna nr 200204, 2) Roboty budowlane części 

drogowej na ww. odcinkach ulic obejmują swym zakresem: a) przebudowę skrzyŜowania ulic: Grunwaldzka - Rotmistrza 

Pileckiego - Nad Torem, Grunwaldzka (odc. wschodni) - Bronikowskiego, Grunwaldzka (odc. zachodni) - Bronikowskiego - 

Elbląska, Grunwaldzka (odc. zachodni) - Koronowska, b) przebudowa odcinków międzywęzłowych ulic pomiędzy ww. 

skrzyŜowaniami, c) budowa nowej drogi łączącej skrzyŜowanie ulic Grunwaldzka - Pileckiego - Nad Torem z ulicą 

Grunwaldzką na wysokości wcześniej zaprojektowanego wiaduktu kolejowego (linia 131, 356). Projektowana droga 

przebiega nad Kanałem Bydgoskim nowoprojektowanym obiektem mostowym, d) budowa łącznicy pomiędzy 

nowoprojektowaną ul.Grunwaldzką a ul.Bronikowskiego, e) przebudowa istniejących ciągów pieszych i rowerowych, f) 

budowa dróg serwisowych dla obsługi urządzeń wodno-kanalizacyjnych w rejonie strugi Flis, budowa zjazdów publicznych i 

indywidualnych, g) wykonanie ciągów pieszych i ścieŜki rowerowe, h) wykonanie zatoki autobusowej, g) wykonanie 
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oznakowania poziomego i pionowego dla całego przebudowywanego układu drogowego, 5) ODWODNIENIE UKŁADU 

DROGOWEGO: Roboty budowlane obejmują swym zakresem budowę nowej kanalizacji deszczowej w celu przejęcia wód 

opadowych, 6) BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA ULIC: Roboty budowlane obejmują swym zakresem 

przebudowy istniejącego oświetlenia drogowego wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej SN i NN, budowę 

oświetlenia na nowym moście oraz rozbudowę systemu sterowania oświetleniem drogowym z zastosowaniem systemów 

sterowania i transmisji do ZDMiKP w Bydgoszczy, 7) ZIELEŃ PRZYULICZNĄ: Zakres obejmuje przesadzenia drzew i 

nasadzenia nowych drzew i krzewów, 8) SYGNALIZACJĘ ŚWIETLNĄ: Roboty budowlane obejmują swym zakresem 

budowę sygnalizacji świetlnej (część elektroinstalacyjna) wraz z zasilaniem i transmisją danych , w tym: budowę magistrali 

informacyjnej, budowę kanalizacji dla sygnalizacji świetlnej, budowę zasilań elektroenergetycznych dla sygnalizacji 

świetlnej, 9) DYNAMICZNY SYSTEM INFORMACJI PASAśERSKIEJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ: Roboty budowlane 

obejmują swym zakresem wykonanie tablic LCD (skonfigurowanie i instalacja fabrycznie nowych tablic wykonanych w 

technologii podświetlania diodowego LED) emitujących dynamiczną informację pasaŜerską, które sterowane będą przez 

System ITS dla Komunikacji Miejskiej (zwany dalej ITS dla KM lub ITS) w Bydgoszczy wraz z budową szafy zewnętrznej, 

punktów informacji pasaŜerskiej, kanalizacji wtórnej, kabla światłowodowego. 3. CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA 

( dodatkowo do pkt II.2 ogłoszenia): Termin wykonania zamówienia do 30 października 2015 roku, przy czym termin 

wykonania zakresu robót objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do dnia 30 czerwca 2015 r. 4. W 

ZAKRESIE WYKAZANIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 

USTAWY: 1) dodatkowe informacje do pkt III.4.1 ogłoszenia - w zakresie dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone: Dowodami tymi są: a) poświadczenie, lub b) inne dokumenty, jeŜeli z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia. Jeśli 

wykonawca składa inne dokumenty, zobowiązany jest do podania przyczyny braku moŜliwości uzyskania poświadczenia. 2) 

Dokumenty wymagane w pkt III.4.1), pkt III.4.2), pkt III.4.3) ogłoszenia, naleŜy złoŜyć zgodnie z przepisami § 7 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 5. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA: Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części tego 

zamówienia na roboty budowlane (zgodnie z art. 36a ust. 2 UPZP). Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w 

Ofercie części zamówienia (zakresu rzeczowego), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Brak takiej 

informacji oznaczać będzie, Ŝe wykonawca zamierza samodzielnie realizować całość zamówienia. JeŜeli w ramach 

wykonania zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa, Zamawiający zaleca, Ŝeby wykonawca podał 

następujące dane liczbowe dotyczące części zamówienia, które będą zlecone podwykonawcom: 1) wartość wszystkich 

powierzonych w podwykonawstwo części zamówienia bez VAT wyraŜoną kwotowo w PLN, lub 2) proporcję wszystkich 

powierzonych w podwykonawstwo części zamówienia do całości zamówienia wyraŜoną w procentach (%). Wykonawca, 

odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak równieŜ osób, którym 

wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne zachowanie (art.474 K.c). 6. TERMIN OTWARCIA OFERT : w dniu 

składania ofert o godz.: 11:00. MIEJSCE OTWARCIA OFERT: w siedzibie Zamawiającego określonej w pkt I.1 ogłoszenia, 

w pok.19/parter. 7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: w sprawach formalno-

prawnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.:52-582-27-97 lub Małgorzata Bardzińska -tel.:52-582-27-

70, w sprawach merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Janusz Nowacki - tel.: 52-582-27-59 
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lub Jerzy Naparło - tel.: 52-582-27-50. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty 

elektronicznej (e-mail): handel@zdmikp.bydgoszcz.pl. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 

środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone 

na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak 
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