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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej w Bydgoszczy

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Toruńska 174 a

Miejscowość:  Bydgoszcz Kod pocztowy:  85-844 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  siedziba Zamawiającego Tel.: +48 525822797/70/50/68

Osoba do kontaktów:  Bogna Klimczewska/Małgorzata Bardzińska/Mariusz Antczak/Danuta Jeleniewska

E-mail:  handel@zdmikp.bydgoszcz.pl Faks:  +48 525822777

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-
toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” - zadania: • Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego
Bydgoszcz Błonie, • Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Leśna, • Budowa
zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Bielawy - Etap I.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Budowa wiaduktów i
przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” - zadania:
• Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Błonie,
• Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Leśna,
• Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Bielawy - Etap I,
w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w następujących dokumentach, stanowiących integralną
część specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ):
1) dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST), opracowanych przez Konsorcjum firm, w którego skład wchodzą biura projektów: Schuessler-Plan
Inżynierzy Sp. z o. o., ul. Grzybowska 12/14, 00-132 Warszawa, CONSEKO-SAFEGE S.A. ul. Wiedeńska 114,
30-147 Kraków,
2) wzorach kosztorysów ofertowych zawierających przedmiar robót podzielony na trzy zadania oraz podział
zakresu na partnerów realizujących wspólnie zadanie pn. „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego
Bydgoszcz Błonie”,
3) wzorze umowy.
Dokumenty wymienione w pkt. 1)-3) stanowią załączniki do SIWZ i są dostępne wraz z SIWZ na stronie
internetowej Zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania,
od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (z wyjątkiem soboty,
niedzieli oraz świąt), zgodnie z art. 37 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.; dalej UPZP).
Uwaga:
W przypadku wystąpienia w niniejszej SIWZ, w tym w jej załącznikach, m.in.: dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysach ofertowych, nazw własnych
(np. materiałów) wskazujących na producenta i konkretny typ katalogowy, należy każdy taki ewentualny
przypadek traktować jako przykładowy i czytać z klauzulą „lub równoważne/y, o takich samych lub nie gorszych
parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”.
Zakres planowanych robót budowlanych przedstawiono w pkt II.2.1)1. niniejszego ogłoszenia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45200000  
Dodatkowe przedmioty 45111200  
 45233120  
 45213321  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
007

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ZDMiKP1
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-029683   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 047-080296  z dnia:  07/03/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
03/03/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego: (w przypadku dialogu
konkurencyjnego) Termin składania
wniosków dotyczących uzyskania
dokumentów lub dostępu do
dokumentów

Zamiast:
26/03/2015
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
30/03/2015
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
26/03/2015   Godzina: 11:45
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
30/03/2015   Godzina: 11:45
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
26/03/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
30/03/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
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VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/03/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-037831
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