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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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

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:

mailto:zp@zdmikp.bydgoszcz.pl
www.zdmikp.bydgoszcz.pl
mailto:tz4@mwik.bydgoszcz.pl
www.mwik.bydgoszcz.pl
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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.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-108309
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 151-311971
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 04/08/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Zamiast:
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
Powinno być:
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/i zdolności kredytowej w postępowaniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
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.15.000 m²
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 1500 m toru pojedynczego wraz z budową lub przebudową sieci trakcyjnej.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:311971-2017:TEXT:PL:HTML
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Powinno być:
a) 2 robót budowlanych, z których każda polegała na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy w klasie
funkcjonalnej min.G (Główna) o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni min. 15.000
m² 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 min. 1500 m toru pojedynczego wraz z budową lub przebudową sieci trakcyjnej.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
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;
Powinno być:
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 lub
kierownik budowy 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 lub
kierownik budowy gdzie równocześnie była sprawowana funkcja kierownika budowy i kierownika robót torowych
liczone od daty uzyskania ww. uprawnień budowlanych;
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 14/09/2017
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Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 06/10/2017
Czas lokalny: 14:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


