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Numer ogłoszenia: 139928 - 2015; data zamieszczenia : 11.06.2015 

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:  Modernizacja nawierzchni jezdni 

ul.Wyzwolenia od ul.Krygera do ul.Rynek oraz ul.Rynek od ul.Wyzwolenia do ul.Bydgoskiej w Bydgoszczy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP oraz art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm) polegających na wykonaniu: remontu ulicy 

Wyzwolenia i ulicy Rynek w Bydgoszczy. 2.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają 

następujące dokumenty, stanowiące integralną część SIWZ: 1) Dokumentacja projektowa (DP), 2) 

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), 3) Kosztorys ofertowy 

zawierających przedmiary robót, 4) wzór umowy Dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), opracowane zostały przez Zarząd Dróg 

Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz. Realizacja robót 

budowlanych zgodna z wyŜej wymienionymi dokumentami, stanowiącymi załączniki do SIWZ, które są 

dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: 

www.zdmikp.bydgoszcz.pl. 3.Charakterystyka obiektu i zakres robót budowlanych: Zadanie objęte 
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zamówieniem obejmuje przebudowę jezdni na długości ok. 220,0m (bez zmiany istniejącej niwelety drogi) 

wraz z demontaŜem barier ochronnych, wykonaniem stałej organizacji ruchu i odtworzeniem zieleni. Zakres 

robót Zakres branŜy drogowej obejmuje: - Frezowanie nawierzchni bitumicznej; - Rozebranie istniejącej 

konstrukcji nawierzchni jezdni; - Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - Ulepszone 

podłoŜe z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa grub.15cm (opcjonalnie); - wykonanie nowej 

nawierzchni jezdni bitumicznej; - wykonanie nawierzchnie jezdni z kostki kamiennej; - wykonanie 

nawierzchni chodników z kostki kamiennej i z płyt chodnikowych kamiennych; - wykonanie nawierzchni 

azyli z kostki kamiennej i płyt kamiennych; - wykonanie ścieków uliczny z kostki kamiennej z odzysku; - 

Ustawienie krawęŜników i oporników kamiennych; Zakres branŜy kanalizacja deszczowa obejmuje: 

Regulację wpustów kanalizacji deszczowej D400 krawęŜnikowo-jezdniowy z uchylną kratą z ewentualną 

wymianą elementów Ŝelbetowych ( pierścienie), Ŝeliwnych (kraty Ŝeliwnej wraz z ramą kl. D400). - 

Regulację pionową włazów na studniach rewizyjnych kanalizacyjnych od poziomu płyty nastudziennej z 

ewentualną wymianą Ŝelbetowych pierścieni dystansowych oraz włazów Ŝeliwnych. Czyszczenie 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej po wykonaniu prac brukarskich - ul. Wyzwolenia i Rynek. Zakres branŜy 

organizacja ruchu obejmuje: - Przestawienie istniejących znaków; - Wykonanie oznakowania poziomego; - 

Ustawienie słupków wraz z montaŜem znaków; - DemontaŜ barier ochronnych; - Przemalowanie barier 

ochronnych na RAL 7021; - Wykonanie progów wyspowych Zakres branŜy zieleń obejmuje wykonanie 

trawników dywanowych wraz z nawoŜeniem. Roboty pozostałe obejmują: - Regulację skrzynek Ŝeliwnych 

na zasuwach i zaworach (gaz, woda, hydrant); - DemontaŜ istniejącej wiaty przystankowej, wykonanie 

posadowienia i ustawienia nowej wiaty przystankowej; - DemontaŜ słupa ogłoszeniowego oraz montaŜ 

nowego słupa dostarczonego przez Zamawiającego; - Tymczasową organizację ruchu wraz z ustawieniem 

tablic informacyjnych o prowadzonych robotach; - Obsługę geodezyjną. Roboty towarzyszące w rejonie 

skrzyŜowania ulic Rynek - Bydgoska obejmują: - ObniŜenie krawęŜników w rejonie skrzyŜowania; - 

Wybrukowanie nawierzchni chodnika w obrębie nowoprojektowanego przejścia dla pieszych; - Roboty 

odtworzeniowe (w miejscach po demontaŜu balustrad ochronnych); - DemontaŜ barier ochronnych; - 

Wykonanie oznakowania poziomego. 

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

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

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

UPZP, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju zamówienia, co objęte zamówieniem 

podstawowym. 2. Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał 

środki finansowe na ich wykonanie. 3. Na okoliczność wystąpienia zamówień uzupełniających, zostanie 

zawarta odrębna umowa. 4. Łączna wartość zamówień uzupełniających nie moŜe przekroczyć 50% 

wartości zamówienia podstawowego. 5. W ramach robót uzupełniających przewidywane jest wykonanie 

robót budowlanych w ulicach Rynek i Wyzwolenia polegających na wykonaniu robót drogowych, 

wykonania oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.30.00-0. 

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:  Okres w dniach: 70. 

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 20.000,00 PLN 

(słownie: dwadzieścia tysięcy i 00/100 złotych), 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, w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.) - 

Nr konta: 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416 z adnotacją: ,,WADIUM - Modernizacja nawierzchni jezdni 

ul. Wyzwolenia od ul. Krygera do ul .Rynek oraz ul. Rynek od ul .Wyzwolenia do ul. Bydgoskiej w 

Bydgoszczy,, nr sprawy 019. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być 

wystawione na: 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 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. 14.7. Wadium winno być 

waŜne przez okres związania ofertą. 

III.2) ZALICZKI  

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

SPEŁNIANIA 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. Ocena spełniania wymienionego wyŜej 

warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty 

Wykonawcy oświadczenia, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w 
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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 składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie co najmniej: 1) jednej roboty budowlanej dotyczącej wykonania nawierzchni z mieszanek 

mineralno - asfaltowych (o powierzchni nie mniejszej niŜ 300 m2 w jednym zamówieniu); 2) 

jednej roboty budowlanej, dotyczących ułoŜenia nawierzchni drogi, ulicy lub placu z kostki 

kamiennej, (o powierzchni nie mniejszej niŜ 1.000 m2 w jednym zamówieniu). Zamawiający uzna 

powyŜszy warunek za spełniony, gdy Wykonawca zakres robót określony w pkt. 1) i pkt. 2) 

wykonał w jednym lub dwóch odrębnych zamówieniach. 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. 11.1.1. 

SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP 

(np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyŜej warunek udziału w postępowaniu 

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. Ocena spełniania wymienionego wyŜej 

warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty 

Wykonawcy oświadczenia, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyŜej warunek udziału w 

postępowaniu 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, w tym: -kierownikiem budowy - legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (wymaganymi 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego 

na dzień wszczęcia postępowania), lub równowaŜne uprawnienia budowlane wydane na 
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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). Kierownik budowy musi posiadać 

minimum 5 letnie doświadczeniem zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót. Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, 

zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty Wykonawcy oświadczenia, zgodnie z 

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

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

spełniają wymieniony wyŜej warunek udziału w postępowaniu 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: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w 

wysokości nie mniejszej niŜ 500.000,00, (słownie: pięćset tysięcy i 00/100 złotych), 2) posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 500.000,00 PLN (słownie: pięćset 

tysięcy i 00/100 złotych). Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w 

postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty Wykonawcy 

oświadczenia, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

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

konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyŜej warunek udziału w postępowaniu 

łącznie. Wykonawca moŜe polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 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 POSTĘPOWANIU 

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 
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wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy 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 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 Rzeczyposp olitej 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 
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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 

okre ślonym wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� inne dokumenty  

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 97  

2 - okres gwarancji - 3  

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  

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 ofertowych 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 
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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 niesprzyjają 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 7 dni od planowanego terminu jego przekazania, określonego w klauzuli 3.2.1. pkt.1) SWU, r) z 
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powodu działań osób trzecich uniemoŜliwiających wykonanie 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 
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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, Zmiany Umowy 

będą mogły nastąpić równieŜ, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a takŜe zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

umowy. 

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:  w siedzibie 

zamawiającego określonej w p.I.1 ogłoszenia. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  26.06.2015 

godzina 09:50, miejsce: siedzibia zamawiającego określona w p.I.1 ogłoszenia, pok. 20. 

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:  Termin realizacji zadania: 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. 

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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