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21/06/2019 S118 - - Roboty budowlane - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez 

zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy  

I. II. IV. VI.

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

wyrównywanie terenu

2019/S 118-288653

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

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: Marlena Krzyżaniak

Tel.: +48 525822769

E-mail: marlena.krzyzaniak@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

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:



Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Toruńskiej w 

Bydgoszczy

II.1.2) Główny kod CPV
45230000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonywane w systemie 

zaprojektuj i wybuduj w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. 

Prawo zamówień publicznych - dalej „uPzp” polegające na budowie w 

rozumieniu art. 3 pkt. 7a i 6 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane - 

dalej „uPb”, w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, 

szczegółowo określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym 

opracowanym przez BBF Sp. z o.o., Opisie przedmiotu zamówienia oraz 

wzorze umowy.

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
71300000

45234126

45233127

45310000

45316000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Miasto Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy torowiska tramwajowego w 

ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy na odcinku od Ronda Toruńskiego do 

skrzyżowania z ul. Spokojną oraz na odcinku od skrzyżowania z al. 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do pętli tramwajowej „Stomil” w rejonie ul. 

Spadzistej. Zakres zadania obejmuje m.in. przebudowę torowiska 

tramwajowego wraz z infrastrukturą przystankową, siecią trakcyjną, 

systemem sterowania zwrotnic i odwodnieniem torowiska. W ramach 

zamówienia przewiduje się przebudowę przejazdów i przejść przez 

torowisko, przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia 

terenu będących w kolizji z projektowanym układem torowym, 

przebudowę sieci elektroenergetycznej w zakresie oświetlenia ulic, 

modernizację Podstacji trakcyjnych P2 i P9 oraz rozbudowę systemu 

informacji pasażerskiej.

Realizowane w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu 

zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego 

transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020.



Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie wykonawcy zamówienia, o którym 

mowa w art.67 ust.1 pkt 6 uPzp. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg 

nieograniczony, z zastosowaniem art. 24aa uPzp.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/09/2019

IV.1) Opis

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

nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2019


