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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140642-2019:TEXT:PL:HTML

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

2019/S 061-140642

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Roboty budowlane

Legal Basis:
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
Tel.:  +48 525822797
E-mail: bogna.klimczewska@zdmikp.bydgoszcz.pl 
Faks:  +48 525822777
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdmikp.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym 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:
Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz
przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy

II.1.2) Główny kod CPV
45230000
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Inwestycja obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego w zakresie: torowiska tramwajowego i sieci
trakcyjnej wzdłuż ul. Perłowej na odc. pomiędzy ul. Wojska Polskiego (od końca zakresu aktualnie prowadzonej
inwestycji na węźle Szarych Szeregów) a ul. Toruńską wraz z przebudową układu drogowo-torowego węzła
tramwajowego Perłowa-Toruńska.
Wybudowana zostanie również nowa linia tramwajowa na ul. Kazimierza Wielkiego pomiędzy ul. Toruńską a
ul. Fordońską wraz z przebudową skrzyżowań ulic: Kazimierza Wielkiego -Toruńska i Kazimierza Wielkiego-
Fordońska.
W ciągu ul. Kazimierza Wielkiego wybudowane zostaną dwa nowe mosty: drogowy i tramwajowy.

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
45200000
45233127
45234121
45234126

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Inwestycja obejmuje:
— budowę dwóch mostów przez Brdę (tramwajowego i drogowego) wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego,
— przebudowę układu torowego na odcinku ul. Perłowej od ul. Wojska Polskiego (od końca zakresu aktualnie
prowadzonej inwestycji na węźle Szarych Szeregów) do ul. Toruńskiej wraz z przebudową układu drogowo-
torowego węzła tramwajowego Perłowa-Toruńska,
— budowę nowego odcinka linii tramwajowej, biegnącej równolegle do istniejącego odcinka ul. Kazimierza
Wielkiego po wschodniej stronie na nowo budowanym moście tramwajowym,
— budowę nowego mostu drogowego zlokalizowanego równolegle po wschodniej stronie projektowanego
mostu tramwajowego wraz z budową dwupasowej jezdni ulicy prowadzącej ruch w kierunku północnym
od skrzyżowania ulicy Kazimierza Wielkiego z ulicą Toruńską, poprzez rzekę Brdę do skrzyżowania z ulicą
Fordońską,
— przebudowę układu drogowo-torowego skrzyżowania ul. Fordońskiej z ul. Kazimierza Wielkiego - powstanie
nowy węzeł tramwajowy,
— przebudowę układu drogowo-torowego skrzyżowania ul. Toruńskiej z ul. Kazimierza Wielkiego - powstanie
nowy węzeł tramwajowy,
— rozbudowę i przebudowę infrastruktury rowerowej oraz dla pieszych, infrastruktury przystankowej i
peronowej, a także infrastruktury towarzyszącej,
— rozbudowę infrastruktury systemu ITS.
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II.2.14) Informacje dodatkowe
W trakcie przebudowy skrzyżowań ulic: ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Toruńską, ul. Kazimierza Wielkiego z
ul. Fordońską oraz węzła tramwajowego Perłowa-Torunska Wykonawca zobowiązany będzie utrzymać ruch
tramwajowy.

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/10/2019

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

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

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Numer projektu: POIS.06.01.00-00-0010/16-00
Nazwa projektu: Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu
drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/03/2019


