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Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
9047697100000
ul. Toruńska 174a
Bydgoszcz
85-844
Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Mikołajczyk/Danuta Jeleniewska/Michał Kasperek
Tel.:  +48 525822797/+48 525822768/+48 525822796
E-mail: zp@zdmikp.bydgoszcz.pl 
Faks:  +48 525822777
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

I.1) Nazwa i adresy
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Spółka z o. o.
ul. Toruńska 103
Bydgoszcz
85-844
Polska
Osoba do kontaktów: Adrianna Wróbel/Małgorzata Włodarska
Tel.:  +48 525860985/+48 525860912
E-mail: tz4@mwik.bydgoszcz.pl 
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mwik.bydgoszcz.pl

I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a
Bydgoszcz
85-844
Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Mikołajczyk

mailto:zp@zdmikp.bydgoszcz.pl
www.zdmikp.bydgoszcz.pl
mailto:tz4@mwik.bydgoszcz.pl
www.mwik.bydgoszcz.pl
www.zdmikp.bydgoszcz.pl
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Tel.:  +48 525822797
E-mail: zp@zdmikp.bydgoszcz.pl 
Faks:  +48 525822777
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego
w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego.
Numer referencyjny: 034/2017

II.1.2) Główny kod CPV
45230000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej.
Inwestycja realizowana jest jako Zadanie 1 w ramach projektu: "Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul.
Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudową
układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru. Przedmiot
zamówienia objęty umową ramową to wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art.2 ust.8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (UPZP) w związku z art.3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, opisanych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych sporządzonymi przez AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz wzorem kosztorysu
ofertowego zawierającego przedmiary robót i wzorami umów: ramowej i o wykonanie robót budowlanych,
stanowiącymi załączniki do SIWZ, którą Zamawiający udostępni na swojej stronie od dnia publikacji niniejszego
ogłoszenia w Dz.UUE.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45234121
45223000
45110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613

mailto:zp@zdmikp.bydgoszcz.pl
www.zdmikp.bydgoszcz.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Inwestycja obejmuje budowę trasy tramwajowej na ww. odc. ul.Kujawskiej wraz z rozbudową ulic:
Bernardyńskiej, Kujawskiej, Solskiego, Toruńskiej, Wojska Polskiego, Zbożowy Rynek wraz z przebudową ulic
przyległych oraz przebudową niezbędnej infrastruktury podziemnej i naziemnej w rejonie inwestycji. Roboty
prowadzone będą na fragmencie drogi krajowej nr 25: ul.Kujawska, Wały Jagiellońskie i Zbożowy Rynek, na
drogach powiatowych: ul.Toruńska, Wojska Polskiego, ul.Solskiego oraz fragmentach dróg gminnych: ul.Długa,
Wiatrakowa, Bernardyńska, Plac Kościeleckich, Babia Wieś, Ustronie, Karpacka, Sieroca, Chołoniewskiego,
Sokola, Lwowska, Konopnickiej, Tucholska, Stary Port oraz roboty na stacji prostownikowej przy ulicy Św.
Floriana.
Ogólny zakres zadania obejmuje roboty: rozbiórkowe i wyburzeniowe, związane z budową torowiska
tramwajowego wraz z siecią trakcyjną, związane z zasilaniem sieci trakcyjnej i roboty elektroenergetyczne
(modernizacja podstacji trakcyjnej), związane z budową i przebudową układu drogowego, w branży:
oświetleniowej, bezpieczeństwa ruchu, elektroenergetycznej, sygnalizacja świetlna, kanalizacja sanitarna i
deszczowa, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, konstrukcyjnej, zieleń.
Roboty branży ciepłowniczej objętej opracowaniem projektowym będzie wykonywał KPEC Spółka z o.o.,
poprzez wykonawcę działającego na rzecz właściciela infrastruktury i na jego koszt.
1) Zakres robót wykonywanych na rzecz ZDMiKP w Bydgoszczy obejmuje m.in.:
- budowę i przebudowę linii tramwajowej w ulicy: Kujawskiej, Bernardyńskiej, Toruńskiej, Babia Wieś, Wojska
Polskiego, Solskiego, o długości ok. 4,4 km t.poj.,
- rozbudowę ulicy: Kujawskiej, Bernardyńskiej, Solskiego, Toruńskiej, Wojska Polskiego, Zbożowy Rynek,
Wały Jagiellońskie, przebudowę ronda Kujawskiego i ronda Bernardyńskiego, wraz z budową infrastruktury
przeznaczonej dla transportu publicznego (zatoki autobusowe, przystanki tramwajowe wraz z peronami),
- przebudowę fragmentów ulic przyległych: Plac Kościeleckich, Długa, Wiatrakowa, Babia Wieś, Ustronie,
Sieroca, Karpacka, Chołoniewskiego, Sokola, Lwowska, Konopnickiej, Wały Jagiellońskie, Tucholska,
- budowę ulicy dojazdowej dla skomunikowania posesji przy ul: Bernardyńskiej, Zbożowy Rynek-od strony Plac
Kościeleckich,
- budowę i przebudowę: zatok autobusowych, peronów autobusowych i tramwajowych, chodników, ścieżek
rowerowych,
- rozbiórkę budynków i obiektów budowlanych kolidujących z planowaną inwestycją, rozbiórkę przejścia
podziemnego pod rondem Kujawskim,
- budowę murów oporowych i schodów terenowych,
- modernizację stacji prostownikowej dla zasilania sieci trakcyjnej linii tramwajowej,
- budowę sieci elektroenergetycznej służącej zasileniu sieci trakcyjnej z modernizowanej stacji prostownikowej,
- budowę i przebudowę: sieci trakcyjnej zasilającej tramwaj na budowanych i przebudowywanych odcinkach
linii tramwajowej, sieci oświetlenia drogowego, infrastruktury dla sterowania ruchem drogowym, w tym sieci
inteligentnego systemu transportowego w Bydgoszczy (ITS),
- przebudowę sieci infrastruktury podziemnej: kanalizacyjnej sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej w zakresie kolizji wynikających z przebudowy układu torowo-
drogowego,
- usunięcie kolizji dla planowanego sposobu zagospodarowania terenu z istniejącą infrastrukturą
elektroenergetyczną,
- likwidację przebudowywanych sieci infrastruktury podziemnej,
- wycinkę drzew i krzewów oraz wykonanie zieleni;
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2) Zakres robót wykonywanych na rzecz MWiK w Bydgoszczy Sp. z o. o. obejmuje m.in.:
- budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w pełnym zakresie objętym projektem,
- przebudowę sieci wodociągowej niepodlegającej przebudowie z uwagi na rozbudowę układu drogowo-
torowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania robót budowlanych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 20
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
1. Jeżeli liczba wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu jest:
a) mniejsza lub równa 20, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców, którzy złożyli
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
b) większa niż 20, Zamawiający oceni wszystkich wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z
zasadami opisanymi w pkt 2 i zaprosi do składania ofert pierwszych 20 wykonawców, którzy uzyskali najwyższą
ilością punktów .
2. W celu ustalenia kolejności wykonawców Zamawiający podaje znaczenie punktowe Warunku Nr 1 udziału
w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, określając następujące obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
a) ocenie punktowej podlega wartość posiadanych środków finansowych lub/i zdolność kredytowa
wykonawcy, potwierdzona informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, wyrażona w PLN. W przypadku, gdy ww. wartości wyrażone będą w innej walucie, Zamawiający
na potrzeby oceny przeliczy podane w dokumentach kwoty na PLN, zgodnie z zasadami określonymi w pkt
III.1.2)5.C.1) niniejszego ogłoszenia. Do oceny punktowej będą brane pod uwagę wartości posiadanych
środków finansowych lub/i zdolności kredytowe innych podmiotów, na których wykonawca polega wykazując
spełnianie warunku Nr 1 udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, na
zasadach określonych w art.22a UPZP,
b) wykonawca, który wykaże się najwyższą wartością posiadanych środków finansowych lub/i zdolności
kredytowej otrzyma 100 pkt,
c) pozostali wykonawcy zostaną ocenieni wg wzoru: (wartość posiadanych środków finansowych lub/i zdolności
kredytowej ocenianego wykonawcy x 100) / najwyższą wykazaną wartość posiadanych środków finansowych
lub zdolności kredytowej w postępowaniu,
3. Jeżeli na 20 miejscu, z taką samą liczbą punktów, znajdzie się więcej niż jeden wykonawca, wszyscy ci
wykonawcy zostaną zaproszeni do składania ofert.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.06.01.00-00-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania robót budowlanych - planowany przez Zamawiającego - min. 24 m-cy - max. 28 m-cy od dnia
podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych (przedmiot objęty umową ramową) do dnia zgłoszenia
gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych.
Faktyczny termin wykonania robót budowlanych zostanie zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie: art.24 ust.1 pkt 12-23 i art.24 ust.5 pkt 1,2,4-8 UPZP, oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w pkt III.1.2) i III.1.3) niniejszego
ogłoszenia.
2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, którego wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny.
3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie udziału w
postępowaniu (dalej zwanym Wnioskiem) zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) jednolity europejski dokument zamówienia (dalej JEDZ), w oryginale w formie pisemnej, aktualny na
dzień składania Wniosków, stanowiący wstępne oświadczenie na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, przy czym w Części IV (Kryteria kwalifikacji) w zakresie
spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca wypełnia - sekcję α, oraz pkt 10 dotyczący wskazania
części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (o ile dotyczy),
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na podstawie art. 23 UPZP, JEDZ
dołącza do Wniosku każdy z tych wykonawców,
3) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału wpostępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich
zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w swoim JEDZ, oraz dołącza do Wniosku odrębny JEDZ dla
każdego z tych podmiotów,
4) Zamawiający nie żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na zasoby których nie powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, dołączenia do Wniosku odrębnych JEDZ dla każdego z tych podmiotów, pomimo podania przez
wykonawcę w JEDZ (Cz.II, sek.D) tych podwykonawców, o ile ich nazwy są wiadome,
5) JEDZ winien być sporządzony i wypełniony zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego
w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
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4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia wykonawcy z postepowania, określonych w niniejszym ogłoszeniu, w oparciu o oświadczenia lub
dokumenty, określone w pkt. III.1.2), III.1.3) oraz VI.3) niniejszego ogłoszenia, składanych przez wykonawcę na
wezwanie Zamawiającego wynikające z art.26 ust.2f UPZP.
5. Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4 należy złożyć zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126; - dalej Rozporządzenie),
6. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt VI.3) niniejszego ogłoszenia wynikające z §5 pkt 1-9
Rozporządzenia, dla podmiotów mających siedzibę i osób zamieszkałych poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa z uwzględnieniem postanowień §7 oraz §8 tego Rozporządzenia.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art.23 UPZP,
dokumenty lub oświadczenia wskazane w pkt 4, składa każdy z tych wykonawców.
8. Dokumenty lub oświadczenia wskazane w pkt 4, wykonawca składa w odniesieniu do podmiotów, na zasoby
których powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
9. Wszelkie pełnomocnictwa, również te wynikające z art.23 UPZP, składane wraz z Wnioskiem (o ile dotyczy),
winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunek Nr 1 udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca
zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia objętego umową ramową, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych 00/100) .
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP
(np. konsorcja, spółki cywilne), oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa i ekonomiczna.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku Nr 1 udziału w postępowaniu, polegać na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art.22a UPZP.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. W celu wykazania spełniana przez wykonawcę warunku Nr 1 udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, oprócz JEDZ wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty lub
oświadczenia:
A. Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a UPZP –
oprócz JEDZ dla tego podmiotu, składa dowody na to, że realizując zamówienie objęte umową ramową będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia objętego
umową ramową lub jego części wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do
działania w imieniu podmiotu trzeciego.
B. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale wraz z Wnioskiem i JEDZ. Pisemne
zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o
zamówienie, odpowiedniego zasobu oraz w szczególności musi wskazywać:
1) nazwę i wskazanie siedziby podmiotu udostępniającego wykonawcy swój zasób,
2) nazwę i wskazanie siedziby wykonawcy, któremu podmiot trzeci udostępnił swoje zasoby,
3) określenie zamówienia publicznego objętego umową ramową, tj.: „nazwa przedmiotowego zadania”,
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4) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną
udostępnione),
5) sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego objętego umową ramową, (tj. informacje, w jaki sposób udostępnione zasoby będą
wykorzystywane przy wykonywaniu zamówienia publicznego objętego umowa ramową),
6) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie
wykonawca będzie nimi dysponował),
7) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego objętego umowa
ramową,
8) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (nie dotyczy sytuacji finansowej lub
ekonomicznej), zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (zgodnie z pkt III.1.3)
ogłoszenia).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
C. Na wezwanie Zamawiającego wynikające z art.26 ust.2f UPZP, wykonawca zobowiązany jest złożyć,
aktualne nadzień złożenia nw. oświadczenia lub dokumenty:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (lub podmiotu, na którego sytuacji wykonawca
polega), w okresie nie wcześniejszym niż 1(jeden) miesiąc przed upływem terminu składania Wniosków.
W przypadku, gdy wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wyrażone w innej walucie
niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane
kwoty na PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy
Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą
datą ogłoszonych .
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie innych dokumentów,
które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku Nr 1 udziału w
postępowaniu.
Znaczenie Warunku Nr 1 podlega dodatkowej ocenie punktowej, zgodnie z obiektywnymi i
niedyskryminacyjnymi kryteriami wyboru ograniczonej liczby kandydatów, szczegółowo opisanymi w pkt II.2.9)
niniejszego ogłoszenia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunek Nr 2 udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
doświadczenia: wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, co
najmniej:
a) 2 robót budowlanych, z których każda polegała na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy w klasie
funkcjonalnej min.G (Główna) o nawierzchni bitumicznej (mieszanka SMA), o powierzchni min.15.000m2
wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, urządzeń elektrycznych i
energetycznych oraz kanalizacji teletechnicznej,
b) 2 robót budowlanych, z których każda polegała na budowie lub przebudowie torowisk tramwajowych o
łącznej długości 1500m toru pojedynczego wraz z budową lub przebudową sieci trakcyjnej.
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Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonywał roboty budowlane w
rozumieniu Prawa Budowlanego. Za wykonane (zakończenie) roboty należy rozumieć doprowadzenie co
najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia wg. Klauzuli 10.1.WK FIDIC (dla Kontraktów realizowanych
zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku
robót, dla których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże ww. zadania oddzielnie lub łącznie (tylko a
+b) w jednym zadaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podst.art.23 UPZP ww. warunek Nr 2 spełniają
w następująco: przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym
w pkt a) i/lub b), z tym że wymóg posiadania ww. doświadczenia dotyczy wykonawców zamierzających
bezpośrednio realizować zamówienie objęte umową ramową.
2. Warunek Nr 3 udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać,że dysponuje
osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie mniejszym
niż określone poniżej dla poszczególnych stanowisk, tj.:
a) kierownik budowy - min.1; min. kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej; min. doświadczenie zawodowe: 8 lat
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót
drogowych lub torowych, liczone od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych;
b) kierownik robót drogowych - min.1; min. kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej; min. doświadczenie zawodowe: 5 lat
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót drogowych liczone od
daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych ;
c) kierownik robót torowych - min.1; min. kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub kolejowej; min. doświadczenie
zawodowe: 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót
torowych liczone od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych;
Ww. osoby winny posiadać uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane
(wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub równoważnymi uprawnieniami
budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub innymi uprawnieniami
umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym
uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.
Wymagania dodatkowe: Nie dopuszcza się łączenia funkcji kierownika budowy z jakąkolwiek funkcją kierownika
robót branżowych oraz funkcji kierownika robót w różnych branżach przez jedną osobę, niezależnie od
posiadanych uprawnień.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podst.art.23 UPZP ww. warunek Nr 3 spełniają
łącznie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku Nr 2 i 3 udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art.22a UPZP, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W celu wykazania spełniana przez wykonawcę warunku Nr 2 i 3 udziału w postępowaniu, dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej, oprócz JEDZ wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
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A. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a UPZP
– oprócz JEDZ dla tego podmiotu, składa dowody na to, że realizując zamówienie będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia objętego
umową ramową lub jego części wraz z dowodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do
działania w imieniu podmiotu trzeciego.
B. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale wraz z Wnioskiem i JEDZ. Pisemne
zobowiązanie musi zawierać informacje, o których mowa w pkt III.1.2) 5.B. niniejszego ogłoszenia.
5. Na wezwanie Zamawiającego wynikające z art.26 ust.2f UPZP, wykonawca zobowiązany jest złożyć,
aktualne na dzień złożenia nw. oświadczenia lub dokumenty:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg wzoru
Zamawiającego) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru
Zamawiającego).
Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego osób winny zawierać nazwę zadania oraz okres kierowania
budową lub robotami z podaniem branży robót oraz innych danych potwierdzających spełnianie warunku. Okres
kierowania budową lub robotami musi być określony początkową i końcową datą dzienną. Doświadczenie
zawodowe nie wymaga zachowania ciągłości wykonywanych zadań, jednak suma poszczególnych okresów
musi potwierdzać pełne wymagane doświadczenie zawodowe. Kierowanie budową lub robotami, w tym samym
czasie na kilku zadaniach nie wydłuża okresu doświadczenia zawodowego. Informacje dotyczące kwalifikacji
zawodowych powinny zawierać posiadane uprawnienia budowlane w danej specjalności, nr uprawnień i datę
ich uzyskania.
Znaczenie Warunku Nr 2 i 3 nie podlega dodatkowej ocenie punktowej.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa ramowa zostanie zawarta na okres nie dłuższy niż 4 lata, z 3 wykonawcami, którzy złożyli w
kolejności najkorzystniejsze oferty.
2. Zamawiający udzieli zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową, wykonawcom z którymi
zawarł umowę ramową, zgodnie z warunkami tej umowy bez ponownego zwracania się do wykonawców o
składanie ofert, zgodnie z art.101a ust.1 pkt 2 lit.a UPZP.
3. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości
2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100), oraz wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonaniu umowy w wysokości 7% ceny całkowitej podanej w ofercie.
4. Wykonane roboty budowlane rozliczane będą oddzielnie przez ZDMiKP w Bydgoszczy i przez MWiK w
Bydgoszczy Sp. z o. o. za zakresy robót wykonanych na ich rzecz.
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5. Zmiany umowy ramowej/ o wykonanie robót budowlanych, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 1 UPZP
zawarte są we wzorach tych umów stanowiących załączniki do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura ograniczona

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 3

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/09/2017
Czas lokalny: 14:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o
których mowa w art.24 ust.1 pkt 13-22 oraz ust.5 pkt 1,2,4-8 UPZP, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
wynikające z art.26 ust.2f UPZP, składa następujące aktualne dokumenty lub oświadczenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14i21 UPZP
oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art.24 ust.5 pkt 5i6 UPZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
Wniosków;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania Wniosków,
lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed
upływem terminu składania Wniosków, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
postawie art.24 ust.5 pkt 1 UPZP;
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art.24 ust.5
pkt 5i6 UPZP;
8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na postawie art.24 ust.5 pkt 7 UPZP;
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016, poz.716).
10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(sporządzone wg wzoru Zamawiającego); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje potwierdzające (przedstawić
dowody), że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2. W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art.51 ust.1a UPZP, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art.24 ust.11 UPZP.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów UPZP, przysługują środki
ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 UPZP.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (adres: Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, strona internetowa: www.uzp.gov.pl) w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać sie z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać sie z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 UPZP.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 UPZP, albo w terminie
15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający, nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w Dziale VI UPZP.
12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
13. Skargę wnosi sie do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
14. Skargę wnosi sie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

www.uzp.gov.pl
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16. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2017
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