
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 111863-2016 z dnia 2016-06-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bydgoszcz 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP polegające na budowie, w 

rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290; dalej ,,uPb,,), 

w zakresie i na warunkach... 

Termin składania ofert: 2016-07-15  

Numer ogłoszenia: 132919 - 2016; data zamieszczenia : 13.07.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  111863 - 2016 data 30.06.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, woj. 

kujawsko-pomorskie, tel. 52 5822723, fax. 52 5822777. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

15.07.2016 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt I.1 ogłoszenia, w 

pokoju nr 20 (kancelaria/parter)..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 18.07.2016 godzina 13:45, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt I.1 

ogłoszenia, w pokoju nr 20 (kancelaria/parter)..  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.16).  

W ogłoszeniu jest:  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: A. Do pkt II.2) ogłoszenia : CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN 

WYKONANIA: Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.06.2017 r., przy czym Zamawiający planuje 

zakończenie robót przez Wykonawcę - etapów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, w 

następujących terminach: - 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy - zakończenie budowy ul. 

Matki Teresy z Kalkuty - wykonanie w całości etapu 1, etapu 2 i etapu 3, w tym wykonanie stałej 

organizacji ruchu, - do 30.06.2017 r. - zakończenie budowy ul. Trybowskego - wykonanie w całości 

etapu 4 i etapu 5, w tym wykonanie stałej organizacji ruchu, - do 30.06.2017 r. - zakończenie budowy ul. 

Jasinieckej - wykonanie w całości etapu 6, w tym wykonanie stałej organizacji ruchu oraz wykonanie 
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nasadzeń i zieleni przydroŜnej na całym zakresie budowy (etapy 1-6). B. INFORMACJE DOTYCZĄCE 

PODWYKONAWSTWA: Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

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. 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). C. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOśLIWOŚĆ 

WYKLUCZENIA WYKONAWCY zgodnie z zapisami art.24 ust.2a UPZP. Zamawiający wyklucza z 

postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania, w sposób zawiniony powaŜnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy 

wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub raŜącego niedbalstwa nie wykonał lub nienaleŜycie 

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków 

dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który 

udowodni, Ŝe podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec 

zawinionemu i powaŜnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody 

powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. D. 

TERMIN OTWARCIA OFERT : w dniu składania ofert o godz.: 10:15. MIEJSCE OTWARCIA OFERT: w 

siedzibie Zamawiającego określonej w pkt I.1 ogłoszenia, w pok.19/parter. E. OSOBY UPRAWNIONE 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): 

Przemysław Mikołajczyk - tel.: 52-582-27-97, ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji 

zamówienia): Sebastian Kłobuchowski - tel.: 52-582-27-50 F. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (e-

mail): zp@zdmikp.bydgoszcz.pl..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu 

ze środków Unii Europejskiej: A. Do pkt II.2) ogłoszenia : CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN 

WYKONANIA: Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.06.2017 r., przy czym Zamawiający planuje 

zakończenie robót przez Wykonawcę - etapów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, w 

następujących terminach: - 6 miesięcy od daty przekazania terenu budowy - zakończenie budowy ul. 

Matki Teresy z Kalkuty - wykonanie w całości etapu 1, etapu 2 i etapu 3, w tym wykonanie stałej 

organizacji ruchu, - do 30.06.2017 r. - zakończenie budowy ul. Trybowskego - wykonanie w całości 

etapu 4 i etapu 5, w tym wykonanie stałej organizacji ruchu, - do 30.06.2017 r. - zakończenie budowy ul. 

Jasinieckej - wykonanie w całości etapu 6, w tym wykonanie stałej organizacji ruchu oraz wykonanie 

nasadzeń i zieleni przydroŜnej na całym zakresie budowy (etapy 1-6). B. INFORMACJE DOTYCZĄCE 

PODWYKONAWSTWA: Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
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Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

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. 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). C. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOśLIWOŚĆ 

WYKLUCZENIA WYKONAWCY zgodnie z zapisami art.24 ust.2a UPZP. Zamawiający wyklucza z 

postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania, w sposób zawiniony powaŜnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy 

wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub raŜącego niedbalstwa nie wykonał lub nienaleŜycie 

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków 

dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który 

udowodni, Ŝe podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec 

zawinionemu i powaŜnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody 

powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. D. 

TERMIN OTWARCIA OFERT : w dniu składania ofert o godz.: 14:00. MIEJSCE OTWARCIA OFERT: w 

siedzibie Zamawiającego określonej w pkt I.1 ogłoszenia, w pok.19/parter. E. OSOBY UPRAWNIONE 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): 

Przemysław Mikołajczyk - tel.: 52-582-27-97, ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji 

zamówienia): Sebastian Kłobuchowski - tel.: 52-582-27-50 F. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (e-

mail): zp@zdmikp.bydgoszcz.pl..  
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