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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 o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

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) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny:  (proszę określić)
budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport zbiorowy

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
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)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Miasto Bydgoszcz / Polska

Kod NUTS:  PL613

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej :   (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej  (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 
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Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
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.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45200000  
Dodatkowe przedmioty 45111200  
 45233120  
 45213321  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:    (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
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wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres :   (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
1. OGÓLNY ZAKRES INWESTYCJI
1) Zintegrowany węzeł komunikacyjny Bydgoszcz Błonie
W ramach budowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Błonie należy wykonać:
• poszerzenie przekroju ulicy Madalińskiego,
• budowę pętli autobusowej oraz budowę ciągów pieszych w niezbędnym zakresie zapewniającym komunikację
z peronami, wynikającym z zasad bezpiecznego kształtowania ruchu pieszego w obrębie drogi (KR5 i 100 kN/
oś),
• przebudowę kładki dla pieszych nad torami kolejowymi,
• budowę dwóch peronów jednokrawędziowych na linii kolejowej nr 131 wraz z wiatami,
• budowę i przebudowę chodników,
• budowę i przebudowę ścieżek rowerowych,
• budowę parkingów rowerowych „Bike and Ride” oraz „Public Bike”,
• budowę parkingu samochodowego,
• budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów (nawierzchnia twarda ulepszona),
• budowę i przebudowę wpustów kanalizacji deszczowej,
• przebudowę urządzeń oświetlenia ulicy,
• budowę dyżurki dla kierowców wraz z przyłączami i wyposażeniem,
• usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi infrastruktury technicznej oraz z elementami zagospodarowania terenu
(sieci wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne),
• przebudowę urządzeń kolejowych SRK,
• przebudowę sieci trakcyjnej kolejowej,
• przebudowa linii potrzeb nietrakcyjnych 15kV,
• regulację układu torowego w planie i profilu,
• wycinkę drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego,
• zagospodarowanie terenu zielenią,
• wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego,
• budowę infrastruktury systemu informacji pasażerskiej.
Zadanie realizowane jest w partnerstwie przez Miasto Bydgoszcz, w imieniu którego działa Zarząd Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zakres rzeczowy i finansowy, realizowany przez poszczególnych Partnerów będzie wydzielony kosztorysowo.
Wdrożenie Kontraktu w zakresie realizacji robót budowlanych, sprawnego
i terminowego odbioru dokumentów i robót wykonywane będzie oddzielnie dla zakresu rzeczowo-finansowego
poszczególnych partnerów.
2) Zintegrowany węzeł komunikacyjny Bydgoszcz Leśna
W ramach budowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Leśna należy wykonać:
• przebudowę skrzyżowania ulic: Sułkowskiego i Modrzewiowej ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni jezdni
do przenoszenia obciążeń ruchem KR5 do parametrów nacisku 100 kN/oś,
• budowę dwóch peronów: wyspowego i jednokrawędziowego wraz z wyposażeniem na linii kolejowej nr 18,
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• budowę przejścia dla ruchu pieszego pod torami kolejowymi linii kolejowych nr 18 i 201,
• rozbiórkę istniejącego budynku dworca i dyżurki, oraz budowę nowego obiektu obsługi pasażerskiej
komunikacji miejskiej z funkcją dystrybucji biletów komunikacji kolejowej w nowej lokalizacji zastępującego
funkcjonalnie istniejące budynki stacyjny oraz dyżurki wraz z przyłączami i wyposażeniem w zmienionej
lokalizacji,
• budowę pętli autobusowej i zatok autobusowych,
• budowę parkingów rowerowych „Bike and Ride” oraz „Public Bike”,
• budowę parkingu samochodowego,
• budowę dodatkowej jezdni dworcowej,
• budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych,
• przebudowę wpustów kanalizacji deszczowej,
• przebudowę oświetlenia drogi,
• przebudowę kolejowych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym),
• przebudowę sieci trakcyjnej,
• usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi infrastruktury technicznej oraz z elementami zagospodarowania terenu
(sieci wodociągowe, gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne),
• budowę systemu monitoringu miejskiego,
• rozwiązanie kolizji z sieciami teletechnicznymi,
• regulację układu torowego w planie i profilu,
• wycinkę drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego,
• zagospodarowanie terenu zielenią,
• wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego,
• budowę infrastruktury systemu informacji pasażerskiej.
Zadanie będzie realizowane i finansowane przez Miasto Bydgoszcz.
3) Zintegrowany węzeł komunikacyjny Bydgoszcz Bielawy – Etap I.
W ramach budowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Bielawy (Etap I) należy wykonać:
• rozbiórkę istniejących peronów i budowę w ich miejscu nowych wraz z wyposażeniem na linii kolejowej nr 18,
• budowę odwodnienia peronów,
• budowę utwardzonych dojść do peronów kolejowych,
• przebudowę urządzeń kolejowych SRK (sterowania ruchem kolejowym),
• przebudowę sieci trakcyjnej kolejowej,
• rozwiązanie kolizji z sieciami teletechnicznymi,
• przebudowę kolizji elektroenergetycznych,
• regulację układu torowego w planie i profilu,
• budowę infrastruktury systemu informacji pasażerskiej.
Zadanie będzie realizowane i finansowane przez Miasto Bydgoszcz.
2. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH:
Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 UPZP, polegających na wykonaniu tego samego rodzaju zamówień, co objęte zamówieniem podstawowym.
Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich
wykonanie. Łączna wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia
podstawowego. Na okoliczność wystąpienia zamówień uzupełniających, zostanie zawarta umowa w trybie
zamówienia z wolnej ręki.
3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
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Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 UPZP – Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Ofercie części zamówienia (zakresu rzeczowego), której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Brak takiej informacji oznaczać będzie, że wykonawca
zamierza samodzielnie realizować całość zamówienia. Jeżeli w ramach wykonania zamówienia przewidywane
jest zlecenie podwykonawstwa, Zamawiający zaleca, żeby wykonawca podał następujące dane liczbowe
dotyczące części zamówienia, które będą zlecone podwykonawcom: • wartość wszystkich powierzonych w
podwykonawstwo części zamówienia bez VAT wyrażoną kwotowo w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku, lub • proporcję wszystkich powierzonych w podwykonawstwo części zamówienia do całości
zamówienia wyrażoną w procentach (%) z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
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).

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach :   (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach :   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  7   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  (jeżeli dotyczy)
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) PLN, przed
upływem terminu składania ofert.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Ustala się następujące zasady rozliczania kosztów wykonania zamówienia:
1. Zamówienie, zostanie sfinansowane przez następujących płatników:
1) Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy:
a) węzeł komunikacyjny Bydgoszcz Błonie (zakres MIASTA BYDGOSZCZ),
b) węzeł komunikacyjny Bydgoszcz Leśna,
c) węzeł komunikacyjny Bydgoszcz Bielawy (etap I),
2) Województwo Kujawsko-Pomorskie:
a) węzeł komunikacyjny Bydgoszcz Błonie (zakres WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO).
2. Faktury wystawiane będą odrębnie dla każdego Płatnika na podstawie Protokółu odbioru wykonanych robót.
3. Podstawą do wystawienia faktury za okres rozliczeniowy (za 1-m-c na koniec każdego miesiąca) będą
protokóły odbioru podpisane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Faktury będą uwzględniały podział
finansowy na zadania realizowane w ramach kontraktu.
4. Należności będą regulowane odrębnie przez każdego Płatnika w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania
przez Płatników prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Szczegółowe warunki finansowe i płatnicze określono we wzorze Umowy, w klauzuli 8 Szczegółowych i
Ogólnych Warunków Umowy (SWU + OWU).

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
 (jeżeli dotyczy)
zgodnie z art. 23 UPZP.

III.1.4) Inne szczególne warunki:  (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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I. Działając zgodnie z przepisami UPZP Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wykazania braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 UPZP, nie później niż na dzień
składania ofert, w następującym zakresie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24
ust.1 UPZP.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 UPZP, wykonawca zobowiązany jest złożyć przez
dołączenie do oferty, następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sporządzone wg wzoru Zamawiającego - załącznik do
SIWZ);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 UPZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 UPZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 UPZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 UPZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 UPZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 UPZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3.Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 1:
1) ppkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
2) ppkt 5 SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 UPZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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3) ppkt 7 SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10 i 11 UPZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy ich wystawienia stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, oddzielnie
wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 UPZP, w związku z tym każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia składa, przez dołączenie do oferty, dokumenty wymienione
w pkt I.1-5.
Dokumenty wymagane w pkt I., określone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), należy złożyć zgodnie z przepisami § 7 tegoż
rozporządzenia.
II. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Zgodnie z art. 26 ust. 2d UPZP, wykonawca wraz z ofertą składa w oryginale:
1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 UPZP;
albo
2. informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru Zamawiającego - załącznik do
SIWZ).
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, oddzielnie
składa dokument wymieniony w pkt II.1 albo II.2.
Nie dołączenie do oferty wyżej wymienionych dokumentów skutkuje wykluczeniem wykonawcy, z zastrzeżeniem
art. 26 ust.3 UPZP.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Działając zgodnie z przepisami UPZP Zamawiający
zobowiązuje wykonawcę do wykazania spełniania
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP, nie
później niż na dzień składania ofert.
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej – warunek Nr 5 (opisany
również w pkt 10.5 SIWZ), oprócz wymaganego art. 44
UPZP, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego
na podstawie art. 22 ust.1 UPZP (opisanych w pkt
10 SIWZ), składanego w oryginale (sporządzonego
wg wzoru Zamawiającego - załącznik do SIWZ),

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy wykażą spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego na podstawie art. 22 ust.1 UPZP,
dotyczących:
sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek Nr 5
(opisany także w pkt. 10.5 SIWZ);
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje
się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, tj. : posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż
8 000 000,00 (słownie: osiem milionów 00/100) PLN.
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wykonawca zobowiązany jest złożyć, przez dołączenie
do oferty, następujące dokumenty:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca polegający, przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
na zdolności finansowe lub ekonomiczne innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b
UPZP, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia wraz z dowodami, że
osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do
działania w imieniu podmiotu trzeciego.
Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i
jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy,
ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu
oraz musi wskazywać, w szczególności:
a/ nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie
siedziby,
b/ nazwę podmiotu , którego to dotyczy (czyli
Wykonawcę),
c/ określenie zadania, w tym przypadku to:
„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).
d/ zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu, (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby
zostaną udostępnione);
e/ sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, (tj.
informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane przy
realizacji zamówienia);
f/ charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z
innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie
wykonawca będzie nimi dysponował);
g/ zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia (o ile rodzaj i charakter
zasobu takiego udziału będzie wymagał).
Należy je złożyć w oryginale.
3. Wykonawca polegający, przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na
zdolności finansowe i ekonomiczne innych podmiotów,
zobowiązany jest przedłożyć informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

W przypadku, gdy w dokumentach potwierdzających
sytuację ekonomiczną i finansową wykonawcy
kwoty zostały określone w walucie innej niż PLN,
Zamawiający do oceny spełniania warunku Nr 5 udziału
w postępowaniu, przeliczy je wg średniego kursu
NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W
przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie
opublikował średnich kursów walut, Zamawiający do
przeliczenia przyjmie pierwszy opublikowany po tej
dacie średni kurs NBP.
Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku
udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie
z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie
dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np.
konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w
postępowaniu spełniają łącznie.
Wykonawca może polegać na zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków.
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dotyczącą tych podmiotów, z których zdolności
finansowych lub ekonomicznych korzysta na podstawie
art.26 ust. 2b UPZP, potwierdzającą wysokość
posiadanych przez te podmioty środków finansowych
lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca
nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2c UPZP, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Działając zgodnie z przepisami UPZP Zamawiający
zobowiązuje wykonawcę do wykazania spełniania
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP, nie
później niż na dzień składania ofert.
I. W związku z tym iż, Zamawiający nie dokonuje opisu
sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania – warunek Nr 1, za jego spełnienie
uzna złożone oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.2.2.1
ogłoszenia.
II.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek Nr 2
(opisany także w pkt. 10.2 SIWZ), oprócz oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
którym mowa w pkt. III.2.2.1 ogłoszenia, wykonawca
zobowiązany jest złożyć, przez dołączenie do oferty,
następujące dokumenty:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju
i zakresu rzeczowego, daty i miejsca wykonywania
(sporządzony wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego
załącznik do SIWZ) z załączeniem niżej opisanych
dowodów,
2) dowody dotyczące najważniejszych robót,
określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane
zgodnie zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. Dowodami tymi są:
a) poświadczenie, lub
b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać wyżej wymienionego poświadczenia. Jeśli
wykonawca składa inne dokumenty, zobowiązany jest

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy wykażą spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego na podstawie art. 22 ust.1 UPZP,
dotyczących:
I. posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania – warunek Nr 1
(opisany także w pkt. 10.1 SIWZ);
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań,
których spełnianie wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny, w związku z tym, za
jego spełnienie uzna, złożone oświadczenie, zgodnie
z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
II. posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek Nr 2
(opisany także w pkt. 10.2 SIWZ).
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty
budowlanej polegającej na:
1) wykonaniu w jednym zadaniu budowy lub
przebudowy dróg lub ulic, o łącznej powierzchni
bitumicznej min 10.000 m2, wraz z budową lub
przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia
ulicznego i kanalizacji teletechnicznej,
2) budowie lub przebudowie obiektu mostowego lub
tunelu o konstrukcji żelbetowej, o długości min. 50 m.,
3) budowie budynku użyteczności publicznej o
kubaturze powyżej 1.000 m3,
4) przebudowie lub budowie infrastruktury
przystankowej kolejowej o długości min. 200 m.
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do podania przyczyny braku możliwości uzyskania
poświadczenia.
2. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem,
na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w
wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania wyżej wymienionych
dowodów.
3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz
lub dowody, budzą wątpliwości Zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu
wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub
zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio Zamawiającemu.
4. Wykonawca polegający, przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
na zasadach określonych w art. 26 ust.2b UPZP,
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia wraz z dowodami, że
osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do
działania w imieniu podmiotu trzeciego.
Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i
jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy,
ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu
oraz musi wskazywać, w szczególności:
a/ nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie
siedziby,
b/ nazwę podmiotu , którego to dotyczy (czyli
Wykonawcę),
c/ określenie zadania, w tym przypadku to:
„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).
d/ zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu, (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby
zostaną udostępnione);
e/ sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, (tj.
informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane przy
realizacji zamówienia);
f/ charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z
innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie
wykonawca będzie nimi dysponował);

Warunek będzie spełniony, kiedy wykonawca wykaże
wykonanie ww. zakresu robót budowlanych łącznie (w
ramach jednego zadania) lub oddzielnie (zakres robót
wykazanych w punktach 1-4 wykonawca zrealizował w
odrębnych zadaniach).
Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku
udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie
z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie
dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np.
konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w
postępowaniu spełniają łącznie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków.
III. dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym – warunek Nr 3 (opisany także w pkt. 10.3
SIWZ).
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań,
których spełnianie wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny, w związku z tym, za
jego spełnienie uzna, złożone oświadczenie, zgodnie
z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
IV. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – warunek Nr 4 (opisany także w pkt. 10.4
SIWZ);
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się
dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, którym zostanie powierzone wykonanie
niniejszego zamówienia, gwarantującymi właściwą
jakość robót budowlanych, o kwalifikacjach
zawodowych i doświadczeniu zawodowym nie
mniejszym niż określone poniżej, tj.:
1) kierownik budowy,
- wymagana liczba osób: 1,
- minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w
specjalności inżynieryjnej kolejowej lub uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- minimalne doświadczenie zawodowe: osiem (8) lat
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót
w jednej z wyżej wymienionych specjalności.
Nie dopuszcza się łączenia funkcji kierownika budowa z
innymi funkcjami kierowników robót branżowych.
2) kierownik robót drogowych,
- wymagana liczba osób: 1,
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g/ zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia (o ile rodzaj i charakter
zasobu takiego udziału będzie wymagał).
Należy je złożyć w oryginale.
III. W związku z tym iż, Zamawiający nie dokonuje
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym – warunek Nr
3, za jego spełnienie uzna złożone oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym
mowa w pkt. III.2.2.1 ogłoszenia.
IV.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – warunek Nr 4 (opisany także w pkt. 10.4
SIWZ), oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, którym mowa w pkt. III.2.2.1
ogłoszenia, wykonawca zobowiązany jest złożyć, przez
dołączenie do oferty, następujące dokumenty:
1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia niezbędnych
dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności; oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami
(sporządzony wg wzoru Zamawiającego, stanowiącego
załącznik do SIWZ),
Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego
osób winny zawierać nazwę zadania oraz okres
kierowania robotami lub kierowania budową
z podaniem branży robót oraz innych danych
potwierdzających spełnienie warunku.
2) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień (sporządzone wg wzoru
Zamawiającego, stanowiącego załącznik do SIWZ),
2. Wykonawca polegający, przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na
osoby zdolne do wykonywania zamówienia innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b
UPZP, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia wraz z dowodami, że
osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do
działania w imieniu podmiotu trzeciego.
Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i
jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy,
ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu
oraz musi wskazywać, w szczególności:
a/ nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie
siedziby,

- minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej,
- minimalne doświadczenie zawodowe: pięć (5) lat
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik robót drogowych lub
kierownik budowy.
3) kierownik robót mostowych,
- wymagana liczba osób: 1,
- minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej,
- minimalne doświadczenie zawodowe: pięć (5) lat
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik robót mostowych lub
kierownik budowy;
4) kierownik robót elektroenergetycznych i
elektroinstalacyjnych,
- wymagana liczba osób: 1,
- minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
- minimalne doświadczenie zawodowe: pięć (5)
lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu
robotami budowlanymi jako kierownik robót
elektroenergetycznych i elektroinstalacyjnych lub
kierownik budowy,
5) kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych,
- wymagana liczba osób: 1,
- minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej,
- minimalne doświadczenie zawodowe: pięć (5) lat
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik robót konstrukcyjno-
budowlanych lub kierownik budowy,
6) kierownik robót sanitarnych, wod.-kan., gazowych,
cieplnych (c.o.), wentylacyjnych,
- wymagana liczba osób: 1,
- minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
-minimalne doświadczenie zawodowe: pięć (5) lat
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik robót sanitarnych,
wod.-kan., gazowych, cieplnych, wentylacyjnych lub
kierownik budowy,
7) kierownik robót telekomunikacyjnych,
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b/ nazwę podmiotu , którego to dotyczy (czyli
Wykonawcę),
c/ określenie zadania, w tym przypadku to:
„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).
d/ zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu, (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby
zostaną udostępnione);
e/ sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, (tj.
informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane przy
realizacji zamówienia);
f/ charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z
innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie
wykonawca będzie nimi dysponował);
g/ zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia (o ile rodzaj i charakter
zasobu takiego udziału będzie wymagał).
Należy je złożyć w oryginale.

- wymagana liczba osób: 1,
- minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- minimalne doświadczenie zawodowe: pięć (5) lat
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik robót telekomunikacyjnych
lub kierownik budowy,
8) kierownik robót kolejowych w zakresie kolejowych
obiektów budowlanych,
- wymagana liczba osób: 1,
- minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie
kolejowych obiektów budowlanych,
- minimalne doświadczenie zawodowe: pięć (5) lat
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik robót kolejowych w
zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub
kierownik budowy,
9) kierownik robót kolejowych w zakresie sterowania
ruchem kolejowym,
- wymagana liczba osób: 1,
- minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie
sterowania ruchem kolejowym (SRK)
- minimalne doświadczenie zawodowe: pięć (5) lat
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik robót w zakresie SRK lub
kierownik budowy,
10) kierownik robót kolejowych w zakresie kolejowych
sieci energetycznych,
- wymagana liczba osób: 1,
- minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
- minimalne doświadczenie zawodowe: pięć (5) lat
doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami
budowlanymi jako kierownik kolejowych robót
elektroenergetycznych i elektroinstalacyjnych lub
kierownik budowy,
Wymienione wyżej osoby winny posiadać uprawnienia
wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 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
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których w aktualnym stanie prawnym uprawniają
uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.
Jeżeli uprawnienia budowlane wskazanej przez
Wykonawcę osoby nie będą obejmowały pełnego
zakresu, Wykonawca może na dane stanowisko
skierować dodatkową osobę, jednakże doświadczenie
każdej z tych osób nie może być niższe od
wymaganego dla danego stanowiska w zakresie
posiadanych uprawnień. Nie dopuszcza się łączenia
funkcji kierownika robót w różnych branżach przez
jedną osobę, niezależnie od posiadanych uprawnień.
Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku
udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie
z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie
dokumentów dołączonych przez wykonawcę do
oferty, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np.
konsorcjum, spółka cywilna), ww. warunek udziału w
postępowaniu spełniają łącznie.
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:  (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
 (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:  (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia   (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. cena 97 6. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
2. okres udzielenia gwarancji na roboty
budowlane wykonane w części miejskiej
kontraktu

3 7. _____ _____

3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:   (jeżeli dotyczy)
007

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 227-400263  z dnia:  25/11/2014  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

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

Data:  26/03/2015  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  6000.00    Waluta:  PLN

Warunki i sposób płatności: 

Za pobraniem, w przypadku gdy Zamawiający będzie odpłatnie przekazywał SIWZ na pisemny wniosek
wykonawcy lub gotówką w kasie Zamawiającego, w przypadku zakupu SIWZ dokonanego osobiście w siedzibie
Zamawiającego w pok. Nr 406/IV piętro.
Uwaga: SIWZ można pobrać bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  26/03/2015  Godzina:  11:45

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:  (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______
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IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 26/03/2015        (dd/mm/rrrr)    Godzina12:00
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  pokój Nr 19 (parter) w siedzibie Zamawiającego: ul. Toruńska 174 a, 85-844
Bydgoszcz
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia:   (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VII Transport
Przyjazny Środowisku, Działanie: 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych.
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części
zamówienia.

VI.3) Informacje dodatkowe:   (jeżeli dotyczy)
1. do pkt I.1) ogłoszenia - NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) ws. formalno-prawnych (dot. procedury przetargowej):
Bogna Klimczewska - tel. +48 52-582-27-97 lub Małgorzata Bardzińska -tel. +48 52-582-27-70,
2), ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):
Mariusz Antczak - tel. +48 52-582-27-50 lub Danuta Jeleniewska - tel. +48 52-582-27-68,
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail):
handel@zdmikp.bydgoszcz.pl
2. do pkt II.3) ogłoszenia - CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Termin wykonania zamówienia do 15 listopada 2015 roku.
Czas trwania zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy do 15.11.2015 r., przy czym w ogłoszeniu
podano przybliżony 7 miesięczny okres trwania zamówienia.
3. do pkt IV.3.4) ogłoszenia - TERMIN SKŁADANIA OFERT LUB WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Miejsce składania ofert: pokój Nr 20 (kancelaria/parter) w siedzibie Zamawiającego, ul. Toruńska 174 a, 85-844
Bydgoszcz.
4. PRZEWIDUJE SIĘ ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI
OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ DOKONANO WYBORU WYKONAWCY.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawiera wzór Umowy – załącznik
do SIWZ, tj.:
1/ Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty w
zakresie:
1) deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie w zakresie wykonania zamówienia samodzielnie lub/i przy udziale
Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy i zaakceptowany przez Zamawiającego;
2) ceny Umowy, która może ulec zmianie w przypadkach:
a) ustawowej zmiany podatku VAT;
b) wykonania mniejszego zakresu robót niż zakres określony w kosztorysie ofertowym wynikającego z ich
zaniechania w rozumieniu klauzuli 1.1.23. OWU i wystąpienia okoliczności o których mowa w klauzuli 2.3.6.
OWU;
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c) wykonania robót zamiennych w rozumieniu klauzuli 1.1.24. OWU i wystąpieniu okoliczności o których mowa
w klauzuli 2.3.7. OWU;
d) wystąpienia okoliczności, o których mowa w klauzuli 4.18 OWU;
e) w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad, błędów, braków projektowych, skutkujących
koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji,
3) przedłużenia terminu zakończenia robót, co może nastąpić w przypadku:
a) niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy
obowiązujące przepisy, normy, wymagania technologiczne nie dopuszczają do realizacji lub nakazują
wstrzymanie robót;
b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, lub innych niemożliwych do
przewidzenia, wstrzymujących lub opóźniających realizacje robót będących przedmiotem umowy;
c) gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej;
d) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających
wpływ na termin realizacji;
e) w przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad projektowych, skutkujących koniecznością
dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót,
mających wpływ na termin zakończenia robót;
f) konieczność usunięcia wad, błędów, braków, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
g) jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne nie sprzyjają lub uniemożliwiają prawidłowe wykonanie
zaplanowanych robót, w szczególności zgodnie z harmonogramem, z technologią realizacji robót, z
odpowiednimi normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, termin
może ulec przedłużeniu, jedynie o ilość dni, w których niemożliwe było wykonanie robót;
h) działania lub zaniechania właściwych organów administracji państwowej lub gestorów sieci uzbrojenia, które
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
i) wystąpienia opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy
lub gestorzy sieci uzbrojenia są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w których ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia i itp., powinny zostać
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
j) wystąpienia konieczności rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, konieczności
prowadzenia badań archeologicznych, które mogą skutkować niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy
w przyjętym terminie zakończenia robót;
k) wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
l) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, np. Nadzoru budowlanego,
Konserwatora zabytków, itp.;
m) opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, odpowiednio do ilości dni opóźnienia, uwzględniając
uwarunkowania PKP,
n) z powodu niezależnych od Stron, działań osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie umowy,
o) zmiany harmonogramu zamknięć torowych na terenach kolejowych;
p) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
r) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w
szczególności braku zinwentaryzowania podziemnych sieci, instalacji i urządzeń lub obiektów budowlanych
lub zinwentaryzowania ich w sposób wadliwy, skutkujących niemożliwością wykonania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
s) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy;
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t) zastosowania innych technologii wykonania robót – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują
zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane okolicznościami, takimi jak:
- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania
produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń;
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;
4) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,
5) zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, że zaproponowana
przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż
Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne;
6) zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych w klauzuli 4.3;
7) zmiany zapisów dotyczących bezpośrednich płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom dostaw lub usług wchodzących w zakres wykonywanych robót budowlanych,
wynikających z dostarczonych Zamawiającemu postanowień umów o podwykonawstwo, o których mowa w
klauzuli 4.3.10. OWU oraz zmian zapisów dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy, stanowiących
konsekwencję zmiany płatnika należności należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
8) zmiany zapisów dotyczących terminu dostarczenia Zamawiającemu projektu/ów Umowy/ów o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, stanowiące część zamówienia publicznego,
projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy, projektem jej zmiany;
9) Zmiany Umowy będą mogły nastąpić również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
a także zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
10) gdy konieczność zmian będzie następstwem ewentualnych aneksów do umowy o dofinansowanie
dla realizacji projektu pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze
metropolitalnym BiT-City”, niezależnych od Zamawiającego.
2/ Za zmianę Umowy nie traktuje się :
a) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
b) zmiany danych teleadresowych,
c) zmiany danych rejestrowych,
d) zmian będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
5. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ WYKLUCZENIA WYKONAWCY ZGODNIE Z ZAPISAMI
ART.24 UST.2A UPZP.
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający
nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki
techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia.

VI.4) Procedury odwoławcze: 
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Urząd Zamówień Publicznych –
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań:   (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
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 sie 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.
6. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać sie z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać sie 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 terminie
15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi sie w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia( SIWZ) na stronie internetowej.
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:
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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 sie do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
14. Skargę wnosi sie 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 listopada 2012
r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) 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.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Urząd Zamówień Publicznych –
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587700

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
03/03/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-029683
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa MIASTO BYDGOSZCZ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: ul. Jezuicka 1

Miejscowość Bydgoszcz Kod pocztowy 85-102

Państwo Polska (PL)

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

Oficjalna nazwa WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO–POMORSKIE Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
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Adres pocztowy: ul. Plac Teatralny 2

Miejscowość Toruń Kod pocztowy 87-100

Państwo Polska (PL)

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:  (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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