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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109799-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

2018/S 050-109799

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 174 a
Bydgoszcz
85-844
Polska
Osoba do kontaktów: Bogna Klimczewska/Michał Kasperek
Tel.:  +48 525822797/96
E-mail: bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl 
Faks:  +48 525822777
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

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 adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Budowa i Utrzymanie Sieci Drogowej i Obiektów Inżynierskich, Lokalny Transport Zbiorowy

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

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul.Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła
komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy
Numer referencyjny: 001/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45230000

mailto:bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl
www.zdmikp.bydgoszcz.pl
www.zdmikp.bydgoszcz.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury
transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego
Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy, w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w
następujących załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część:
1) Dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST) opracowanych przez Voessing Polska Sp. z o. o., ul. Grobla 17/5, 61-859 Poznań,
2) Wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót,
3) Wzorze Umowy.
SIWZ z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego (www.zdmikp.bydgoszcz.pl)
w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

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
45233120
45234121
45232451

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Bydgoszcz.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres robót budowlanych, obejmuje w szczególności:
1) Przebudowę torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą przystankową,
2) Przebudowę układu drogowego oraz ulic przyległych,
3) Przebudowę przejazdów i przejść przez torowisko,
4) Przebudowę sieci trakcyjnej,
5) Przebudowę sterowania i ogrzewania zwrotnic,
6) Przebudowę i budowę systemu odwodnienia układu torowego,
7) Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu będących w kolizji z przebudowywanym
układem torowym,
8) Przebudowę oświetlenia,
9) Rozbudowę systemu informacji pasażerskiej, budowę tablic informacji pasażerskiej (ITS),
10) Przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
11) Przebudowę sieci ciepłowniczej,
12) Przebudowę sieci gazowej,
13) Rozbudowę sygnalizacji świetlnej,
14) Wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.

www.zdmikp.bydgoszcz.pl
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Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia
na roboty budowlane, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 uPzp. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składając oświadczenia
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), zobowiązany jest wskazać
części zamówienia (zakres rzeczowy), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać
nazwy firm podwykonawców, o ile ich nazwy są wiadome. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania
lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie
zobowiązania powierza, jak za własne zachowanie (art.474 K.c).
Wymagania, o których mowa w art.29 ust 3a uPzp: Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca
przy realizacji zamówienia zatrudnił na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osoby które
będą wykonywały bezpośrednio prace w zakresie realizacji zamówienia, za wyjątkiem osób odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego, w tym zakresie znajduje się
we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje wymagań zawiązanych z realizacją zamówienia, określonych w art. 29 ust.
4 UPZP. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 uPzp: Zamawiający informuje, że dokumentacja
projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) stanowiące opis
przedmiotu zamówienia, sporządzone zostały z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych, o których mowa w art. 29 ust. 5 uPzp. Wymagania z zakresu art. 29 ust. 6 uPzp nie mają
zastosowania.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.
Inwestycja realizowana będzie jako Zadanie 2 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.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika robót torowych / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 16
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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
Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
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Podany w pkt II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia - 16 miesięcy jest terminem przybliżonym.
Właściwy termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do dnia 18.10.2019 roku.

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 uPzp oraz art.24 ust.5 pkt 1 i 8 UPZP,
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i
pkt 10.2 SIWZ.
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 ofertą zobowiązany jest złożyć niżej
wymienione oświadczenia i dokumenty:
1) JEDZ aktualny na dzień składania ofert, stanowiący wstępne oświadczenie na potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. W części IV (Kryteria kwalifikacji) JEDZ,
Wykonawca wypełnienia tylko sekcję α oraz pkt 10 dotyczący wskazania części zamówienia, które zamierza
powierzyć podwykonawcom (o ile dotyczy).
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na podstawie art.23 uPzp, JEDZ
dołącza do oferty każdy z tych wykonawców.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w swoim JEDZ, oraz dołącza do oferty odrębny JEDZ
dla każdego z tych podmiotów.
4) JEDZ należy złożyć w oryginale w formie pisemnej oraz sporządzić i wypełnić zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z
dnia 5.1.2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w
zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ.
4. Na podstawie art.26 ust.1 uPzp wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany
jest złożyć na wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §5 pkt 1-6 i 9 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz.1126) z uwzględnieniem §7 oraz §8 tego
rozporządzenia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia (wykaz oświadczeń i dokumentów określono w pkt
VI.3. niniejszego ogłoszenia oraz szczegółowo w SIWZ).
5. Wykonawca, który polega na zasobach lub sytuacji 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 oraz składa
dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 4 również w odniesieniu do tych podmiotów.
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o
której mowa w art.86 ust.5 uPzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 uPzp, tj. wykonawców,



Dz.U./S S50
13/03/2018
109799-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 10

13/03/2018 S50
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 10

którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2015r., poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (sporządzone wg wzoru Zamawiającego).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca zobowiązany
jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 000
000,00 (słownie: pięć milionów 00/100) PLN. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 23 uPzp (np. konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają
łącznie.
2. Na podstawie art.26 ust.1 uPzp, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany
jest złożyć na wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na
dzień złożenia niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: 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 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
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 udziału w
postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Doświadczenie wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej:
a) Budowy lub przebudowy torowiska tramwajowego o długości toru pojedynczego co najmniej 1400 m, w
jednym zadaniu,
b) Budowy lub przebudowy sieci trakcyjnej o długości co najmniej 1400 m, w jednym zadaniu,
c) Budowy lub przebudowy co najmniej 6 rozjazdów jednotorowych pojedynczych lub 3 rozjazdów dwutorowych
pojedynczych, przy czym w jednym zadaniu wykonane zostały min. 2 rozjazdy jednotorowe pojedyncze lub 1
rozjazd dwutorowy pojedynczy,
d) Budowy lub przebudowy drogi lub ulicy w klasie funkcjonalnej min. G (Główna) o nawierzchni z mieszanki

mineralno-asfaltowej o powierzchni co najmniej 10.000 m2, w jednym zadaniu.
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



Dz.U./S S50
13/03/2018
109799-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 10

13/03/2018 S50
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 10

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, że wykonał ww. zakres (a, b, c i d) łącznie
(w ramach jednego zadania) lub oddzielnie (przy czym wykonane oddzielnie nie muszą dotyczyć tego samego
zadania).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 uPzp ww. warunek udziału
w postępowaniu spełniają w następujący sposób: przynajmniej jeden z tych wykonawców musi posiadać
doświadczenie w zakresie określonym w pkt: 10.2.3.1.a i/lub 10.3.3.1.b i/lub 10.3.3.1.c (z zastrzeżeniem
dotyczącym tego warunku) i/lub 10.3.3.1.d., z tym że wymóg posiadania ww. doświadczenia dotyczy
wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie.
2) Osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać,
że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, nie mniejsze niż określono poniżej dla
poszczególnych funkcji, tj.:
a) Kierownik budowy: min. wymagana liczba osób: 1; min. kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
min. doświadczenie zawodowe: 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako
kierownik budowy lub kierownik robót drogowych liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi;
b) Kierownik robót torowych: min. wymagana liczba osób: 1; min. kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub kolejowej, min.
doświadczenie zawodowe: 3 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako
kierownik robót torowych lub jednocześnie kierownik budowy i kierownik robót torowych liczone od daty
uzyskania ww. uprawnień budowlanych, w tym co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu
budowy i/lub przebudowy torowiska tramwajowego wynoszącego co najmniej 1400 m. toru pojedynczego,
przy realizacji których wskazana osoba zdobyła doświadczenie na stanowisku Kierownika robót torowych lub
jednocześnie Kierownik budowy i Kierownik robót torowych;
Nie dopuszcza się łączenia funkcji Kierownika budowy z funkcją kierownika robót torowych przez jedną osobę,
niezależnie od posiadanych uprawnień.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ww. osoby winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
wymagane przepisami ustawy z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na
dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art.12a tejże ustawy lub
równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie
prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 uPzp (np. konsorcja, spółki
cywilne) ww. warunek udziału w postepowaniu spełniają łącznie.
2. Na podstawie art.26 ust.1 uPzp, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest
złożyć na wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień
złożenia nw.oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków, tj.:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, 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 z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym



Dz.U./S S50
13/03/2018
109799-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 10

13/03/2018 S50
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 10

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;
Uwaga: Posługiwanie się dowodami uzyskanymi w ramach wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum):
Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie,
w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają
zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania
wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym
zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (.. .)” - wyrok sygn. akt.
KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie
C-387/14 Esaprojekt;
2) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych 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;
Uwaga: Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego 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 winien być określony początkową i końcową datą dzienną.
Doświadczenie zawodowe nie wymaga zachowania ciągłości wykonanych 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.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy, w szczególności zmiany umowy, o których mowa w art. 144
ust. 1 pkt 1, określone zostały we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ, zamieszczonej na
stronie internetowej zamawiającego.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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
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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: 19/04/2018
Czas lokalny: 12:45

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul.
Toruńska174a,85-844 Bydgoszcz (pokój nr 19/ parter).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. Ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska, tel.: +48 52 582 27 97,
2. Ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Michal Kasperek, tel. +48 52 582 27
96.

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. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 (słownie: czterysta tysięcy 00/100) PLN,
przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zawarte są w
pkt 14.SIWZ.
2. Wykaz dokumentów jakich zamawiający żąda na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z
udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-22 oraz ust.5 pkt 1 i 8 uPzp:
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
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grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) Odpisu 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;
e) Oświadczenia 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 - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
f) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
g) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016, poz. 716).
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa UPZP.
4. do pkt IV.2.6) ogłoszenia: okres związania ofertą - 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

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

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 się 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.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S50
13/03/2018
109799-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 10

13/03/2018 S50
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 10

6. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się 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 terminie15
dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się 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 się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
14. Skargę wnosi się 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 23.11.2012 r. -
Prawo pocztowe 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.
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:
09/03/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

