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Bydgoszcz: Przebudowa obiektu in Ŝynierskiego w obszarze w ęzła 

drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drog ą powiatow ą nr 

3034C (ul. Wojska Polskiego)  

Numer ogłoszenia: 29583 - 2016; data zamieszczenia:  22.03.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy , ul. Toruńska 174a, 

85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5822723, faks 52 5822777. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zdmikp.bydgoszcz.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przebudowa obiektu inŜynierskiego w 

obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska 

Polskiego). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia 

objętym Umową ramową, jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - dalej UPZP (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w związku z art. 3 

pkt 7a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290; zwane dalej Prawo 

budowlane), pn. Przebudowa obiektu inŜynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. 

Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego), w zakresie i na warunkach 

szczegółowo określonych w następujących dokumentach, stanowiących integralną część SIWZ: 1) opisie 

przedmiotu zamówienia (OPZ), 2) dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), 3) wzorze kosztorysu ofertowego, zawierającego przedmiar 

zamówienia publicznego

V zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
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robót, 4) wzorze umowy ramowej, 5) wzorze umowy na roboty budowlane. Zakres Umowy ramowej i 

warunki jej wykonania szczegółowo określa wzór umowy ramowej, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ. 

Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót budowlanych objętych umową ramową, określa wzór 

umowy na roboty budowlane, stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia, 

którego przedmiot objęty jest Umową ramową, w miarę swoich potrzeb i w miarę posiadanych środków 

finansowych, wykonawcy, z którym zawarł Umowę ramową, po przeprowadzeniu postępowania ofertowego 

(w przypadku zawarcia umowy ramowej z więcej niŜ jednym wykonawcą) lub postępowania 

negocjacyjnego (w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym wykonawcą). Zakres robót budowlanych 

obejmuje, w szczególności: 1) PRZEBUDOWA WIADUKTU Wymiana przęseł wykonanych z belek 

kablobetonowych typu WBS na nowe, stalowe z płytą ortotropową. Wykonanie nowych filarów pod szersze 

przęsło od strony południowej. Istniejące filary zostaną wzmocnione płaszczem Ŝelbetowym, a przyczółki 

rozbudowane. Nowe filary i rozbudowane przyczółki zostaną posadowione na palach wierconych z iniekcją 

podstawy Istniejące oczepy filarów zostaną rozebrane i dostosowane do rozwiązań projektowych. Nośność 

obiektu dostosowano do klasy obciąŜeń A wg PN-85/S-10030. Parametry wiaduktu: - szerokość przęsła 

(szer. całkowita wiaduktu) - 17,88 m, - długość (w osiach dylatacji ) - 112,15 m, - szerokość jezdni na 

obiekcie - 11,50 m, - szerokość chodnika ze ścieŜką rowerową ma wiadukcie - 5,2 m 2) PRZEBUDOWA 

DROGI DOJAZDOWEJ: Rozebranie jezdni ulicy Wojska Polskiego na dojazdach do wiaduktu z obu stron 

na długości odpowiadającej dostosowaniu geometrii jezdni do rozwiązań projektowych. Parametry drogi 

dojazdowej i ciągów pieszo-rowerowych: - szerokość jezdni na dojazdach - 7,5 m - 11,5 m, - powierzchnia 

drogi na dojazdach do obiektu - ~ 2120,0 m2 - szerokość chodników ze ścieŜką rowerową - 4,3 m, - 

powierzchnia chodników ze ścieŜką rowerową - 410 m2 - szerokość ciągu pieszo-rowerowego pod 

wiaduktami z dojściami - 3,0 m - powierzchnia ciągu pieszo rowerowego pod wiaduktem z dojściami 

ok.1600,0 m2 3) PRZEBUDOWA SIECI: 1. Sieci energetyczne: Roboty budowlane obejmują swym 

zakresem przebudowę sieci energetycznej i oświetleniowej, tj.: a) oświetlenia ciągów pieszych w części 

południowej wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego nad drogą krajową nr 5 w Bydgoszczy, b) 

przestawienia dwóch słupów oświetlenia ul. Wojska Polskiego kolidujących z projektowanymi barierami 

drogowymi, c) odsunięcie istniejącego kabla kolidującego z barierami drogowymi 2. Sieci teletechniczne: 

Roboty budowlane obejmują swym zakresem przebudowę odcinka kanalizacji kablowej, który to naleŜy 

odkopać i przełoŜyć po trasie obejściowej wraz z kablem światłowodowym 3. Kanalizacja deszczowa 

Roboty budowlane obejmują swym zakresem przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w chodnikach i 

w pasie dzielącym ul. Wojska Polskiego i Al. Jana Pawła II. Połączenie z istniejącą siecią kanalizacyjną 

naleŜy wykonać za pośrednictwem istniejących studni. Zakres prac obejmuje takŜe przebudowę istniejącej 

kanalizacji deszczowej z rur Dz/Dw 679/600 pod wiaduktem w pasie dzielącym Al. Jana Pawła II. 4) 

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU Tymczasowa organizacja ruchu jest częścią projektu 

wykonawczego i obejmuje 3 etapy prowadzenia robót: Etap I: - Wszystkie prace związane z remontem 

wiaduktu, - Wykonanie korekt geometrii drogi na odcinkach dojazdowych, mieszczących się w strefie 
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wyłączonej z ruchu. Etap II: - Wymiana nawierzchni i jej dowiązanie do istniejącego układu po obu stronach 

wiaduktu na lewym pasie ruchu. Etap III: - Wymiana nawierzchni i jej dowiązanie do istniejącego układu po 

obu stronach wiaduktu na prawym pasie ruchu (wraz z wylotem na zjazd do ul. Aleje Jana Pawła II). W 

ramach zadania Tymczasowa Organizacja Ruchu naleŜy przewidzieć wszystkie koszty związane z jej 

wprowadzeniem, utrzymaniem na czas trwania robót oraz przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po 

wykonaniu zadania na ul. Wojska Polskiego i ul. Jana Pawła II. Wykonawca zobowiązany jest do 

wprowadzenia czasowej organizacji ruchu zgodnie z projektem, w tym tablic informacyjnych zgodnych ze 

wzorem wynikającym z Zarządzenia nr 10/2014 Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy z dnia 24.03.2014 w 

zakresie przekazu informacji o utrudnieniach w ruchu drogowym, stanowiącego załącznik nr 1 do OPZ. W 

trakcie wykonywania przejazdu przez torowisko podbudowę tłuczniową naleŜy wymienić na nową. Poza 

regulacja poziomą i pionowa torowiska musi zostać równieŜ wykonana regulacja sieci trakcyjnej na 

długości minimum 50 m i taka sama regulacja naleŜy przyjąć dla toru tj. 50 m. Zabrania się zastosowania 

na przejazdach tymczasowych odbojnic z kształtownika. Torowisko na długości 15 m naleŜy wymienić na 

tor z szyn 60R2 przymocowanych do podkładów drewnianych lub betonowych. W związku z tym wysokość 

szyny wzrośnie z 15 cm na 18 cm przez co będzie moŜna zmodyfikować konstrukcję przejazdów na: 4 cm 

warstwa ścieralna, 6 cm warstwa wiąŜąca i 8 cm warstwa podbudowy tłuczniowej. (podbudowa tłuczniowa 

ma być nowa). Odbudowę stanu istniejącego i wygrodzenia w międzytorzu naleŜy wykonać z nowych 

materiałów (obrzeŜa, krawęŜniki), tor ma powrócić do stanu z przed przebudowy tzn. ma zostać 

zastosowana nowa szyna 49E1 na podkładach łącznie z warstwą tłucznia. Odbudowane wygrodzenia nie 

powinny odróŜniać się kształtem i kolorem od pozostałych na tym odcinku. (wygrodzenia róŜnią się między 

sobą zarówno po jednej jak i po drugiej stronie wiaduktu) Elementy betonowe naleŜy odwieźć na bazę 

magazynową ZDM i KP ul. Witebska. 5). DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU Dokumentacja obejmuje 

oznakowanie pionowe i poziome instalowane na przedmiotowym odcinku. Oznakowanie dostosowano do 

nowej geometrii, zgodnej z rozwiązaniem drogowym.. 

II.1.5) 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

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 moŜe przekroczyć 15% 

wartości zamówienia podstawowego. Na okoliczność wystąpienia zamówień uzupełniających, zostanie 

zawarta oddzielna umowa. Zamawiający planuje udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnych z 

przedmiotem zamówienia podstawowego polegających na wykonaniu robót, w szczególności w branŜy: 

mostowej, drogowej, kanalizacyjnej, oświetleniowej, teletechnicznej i organizacji ruchu. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.22.11.21-6. 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
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II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 7. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wadium na tym etapie postępowania nie jest wymagane. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. W związku z tym, iŜ Zamawiający nie dokonuje 

opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku, za jego spełnienie uzna, złoŜone 

zgodnie z art. 44 UPZP, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

dołączone przez wykonawcę do oferty. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym 

okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na: 1) wykonaniu w jednym zadaniu 

nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o powierzchni nie mniejszej niŜ 2500 m2; 2)

przebudowie lub budowie obiektu mostowego (mostu, wiaduktu, estakady) stalowego z stalową 

płytą ortotropową o długości obiektu nie mniejszej niŜ 60 m; 3) wykonaniu w jednym zadaniu 

Ŝelbetowych pali fundamentowych duŜych średnic (o średnicy minimum 800 mm) o łącznej 

długości nie mniejszej niŜ 250 m. Warunek będzie spełniony, kiedy wykonawca wykaŜe 

wykonanie ww. zakresu robót budowlanych łącznie (w ramach jednego zadania) lub oddzielnie 

(zakres robót wykazanych w punktach 1), 2), 3) wykonawca zrealizował w odrębnych zadaniach). 

Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana 

zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez 

wykonawcę do oferty, określonych w pkt. 11.1.1.1. SIWZ [w pkt. III.4.1) ogłoszenia] Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, 
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spółka cywilna), ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie. Wykonawca moŜe 

polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem 

technicznym, w tym sprzętem specjalistycznym określonym w specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych w minimalnej liczbie i wydajności, gwarantującym 

właściwe wykonanie robót budowlanych oraz wytwórnią konstrukcji stalowych posiadającą 

stosowny certyfikat do wytwarzania i montaŜu stalowych konstrukcji mostowych. Ocena 

spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z 

kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie złoŜonego zgodnie z art. 44 UPZP, oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dołączonego przez wykonawcę do oferty. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. 

konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyŜej warunek udziału w postępowaniu 

łącznie. Wykonawca moŜe polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezaleŜnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

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 niŜ określone poniŜej, tj.: 1) kierownik budowy; minimalna wymagana liczba osób: 

1; minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności inŜynieryjnej mostowej; minimalne doświadczenie 

zawodowe: pięć lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako 

kierownik budowy lub kierownik robót mostowych liczone od daty uzyskania uprawnień 

budowlanych do kierowania robotami budowlanymi; warunki dodatkowe: Dopuszcza się jedynie 

łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót mostowych. Nie dopuszcza się 

łączenia funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót innej branŜy, z wyjątkiem ww. 

branŜy mostowej. 2) kierownik robót mostowych; minimalna wymagana liczba osób: 1; minimalne 

kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności inŜynieryjnej mostowej; minimalne doświadczenie zawodowe: trzy 

lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót 

mostowych lub kierownik budowy liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do 

kierowania robotami budowlanymi; warunki dodatkowe: Dopuszcza się jedynie łączenie funkcji 
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kierownika robót mostowych funkcją kierownika budowy. Nie dopuszcza się łączenia funkcji 

kierownika robót mostowych z funkcją kierownika robót innej branŜy. 3) kierownik robót 

drogowych; minimalna wymagana liczba osób: 1; minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inŜynieryjnej 

drogowej; minimalne doświadczenie zawodowe: trzy lata doświadczenia zawodowego w 

kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót drogowych lub kierownik budowy liczone 

od daty uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi; warunki 

dodatkowe: Nie dopuszcza się łączenia funkcji kierownika robót drogowych z funkcją kierownika 

budowy lub funkcją kierownika robót innej branŜy, 4) kierownik robót elektroenergetycznych i 

elektroinstalacyjnych; minimalna 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: trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu 

robotami budowlanymi jako kierownik robót elektroenergetycznych i elektroinstalacyjnych lub 

kierownik budowy liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami 

budowlanymi; warunki dodatkowe: Nie dopuszcza się łączenia funkcji kierownika robót 

elektroenergetycznych i elektro-instalacyjnych z funkcją kierownika budowy lub funkcją 

kierownika robót innej branŜy, 5) kierownik robót teletechnicznych; minimalna wymagana liczba 

osób: 1, minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane min. w ograniczonym 

zakresie) bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, minimalne doświadczenie zawodowe: 

trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót 

teletechnicznych lub kierownik budowy liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do 

kierowania robotami budowlanymi; warunki dodatkowe: Nie dopuszcza się łączenia funkcji 

kierownika robót teletechnicznych z funkcją kierownika budowy lub funkcją kierownika robót innej 

branŜy, 6) kierownik robót sanitarnych; minimalna 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: trzy lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako 

kierownik robót sanitarnych, lub kierownik budowy liczone od daty uzyskania uprawnień 

budowlanych do kierowania robotami budowlanymi; warunki dodatkowe: Nie dopuszcza się 

łączenia funkcji kierownika robót sanitarnych z funkcją kierownika budowy lub funkcją kierownika 

robót innej branŜy, Osoby odpowiedzialne za kierowanie budową lub robotami budowlanymi 

winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego 
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obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z 

postanowieniami art. 12a tejŜe ustawy lub równowaŜne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umoŜliwiające 

wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym 

uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Ocena spełniania wymienionego 

wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie 

spełnia, na podstawie złoŜonego zgodnie z art. 44 UPZP, oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, dołączonego 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 moŜe polegać na 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, Ŝe znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w 

wysokości nie mniejszej niŜ 5 000.000,00 (słownie: pięć milionów 00/100) PLN. Ocena spełniania 

wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium 

spełnia/nie spełnia, na podstawie złoŜonego zgodnie z art. 44 UPZP, oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, dołączonego 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 moŜe 

polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezaleŜnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 

Page 8 of 12

2016-03-22http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29583&rok=2016-03-22



miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

DDo. pkt III.4.1) ogłoszenia: 1. Dowody, o których mowa w pkt III.4.1) ogłoszenia, to: a) poświadczenie, lub 

b) inne dokumenty, jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać wyŜej wymienionego poświadczenia. Jeśli wykonawca składa inne dokumenty, 

zobowiązany jest do podania przyczyny braku moŜliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku gdy 

Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, zostały wcześniej 

wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania wyŜej wymienionych dowodów. W razie 

konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z 

poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, Ŝe zamówienie nie zostało wykonane lub zostało 

wykonane nienaleŜycie, Zamawiający moŜe zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonane, o przedłoŜenie dodatkowych informacji lub dokumentów 

bezpośrednio Zamawiającemu. 2. 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, iŜ 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, 

Ŝe osoba/y podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. 

Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyraŜać wolę udzielenia wykonawcy, 

ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz musi wskazywać, w szczególności: 1) nazwę 

dającego zobowiązanie oraz wskazanie siedziby, 2) nazwę podmiotu , którego to dotyczy (czyli 

wykonawcę), 3) określenie zadania ,,Przebudowa obiektu inŜynierskiego w obszarze węzła drogowego 

drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego),, 4)zakres 

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną 

udostępnione), 5) sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia, (tj. informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia), 6) charakter 

stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na jakiej podstawie wykonawca 

będzie nimi dysponował), 7) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (o ile 
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rodzaj i charakter zasobu takiego udziału będzie wymagał). Pisemne zobowiązanie innego podmiotu naleŜy 

złoŜyć w oryginale. Do pkt III.4.2) ogłoszenia: 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 kaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa, przez 

dołączenie do oferty, dokumenty wymienione w pkt. 11.2. SIWZ [w pkt. III.4.2). ogłoszenia]. Do pkt III.4.3) 

ogłoszenia: 1. JeŜeli 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. 11.2.2. SIWZ [w pkt. 

III.4.3.1) ogłoszenia], zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe 

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŜone 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. 2. W przypadku wątpliwości co do treści 

dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŜe 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 przedłoŜonego dokumentu. Do pkt III.4.1), 

III.4.2) i III.4.3) ogłoszenia: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz pisemne 

zobowiązanie naleŜy złoŜyć w oryginale. Pozostałe wymagane w pkt 11 SIWZ [w pkt III.4.1), III.4.2) i III.4.3) 

ogłoszenia] dokumenty naleŜy złoŜyć zgodnie z przepisami § 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, 

oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), tj.: 1) dokumenty są 

składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 2) w przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na 

zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b UPZP, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty; 3) wyłącznie wtedy, gdy złoŜona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu; 4) dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Do pkt. III.4.4) ogłoszenia: Dokumenty wymienione w pkt 

11.4 SIWZ [w pkt III.4.4) ogłoszenia] składane są w oryginale. KaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP, oddzielnie składa odpowiedni dokument 

wymieniony w pkt 11.4 SIWZ [w pkt III.4.4) ogłoszenia]. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 97  

2 - okres udzielenia gwarancji na roboty budowlane - 3  

IV.2.2) 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Przewiduje się zmiany w umowie na wykonanie robót budowlanych opisanych we wzorze umowy na roboty 

budowlane, stanowiącej załącznik do umowy ramowej. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.zdmikp.bydgoszcz.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Odpłatnie (530,00 PLN) 

w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt I.1) ogłoszenia, w pok. 406, na wniosek Wykonawcy. 

Bezpłatnie na stronie ww. internetowej Zamawiającego.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  06.04.2016 

godzina 10:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt I.1) ogłoszenia, w pokoju nr 20 

(kancelaria/parter).. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  A. USZCZEGÓŁOWIENIE INFORMACJI ZAWARTEJ W PKT II.2)OGŁOSZENIA: Podany, w 

pkt II.2) ogłoszenia okres, dotyczy terminu wykonania zamówienia publicznego - robót budowlanych, 

którego przedmiot jest objęty umową ramową. B. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 

RAMOWEJ: 1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej z maksymalnie trzema wykonawcami, 

chyba, Ŝe oferty niepodlegające odrzuceniu złoŜy mniej Wykonawców. 2. Zamawiający zawrze mowę 

ramową na okres: od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2017 r. C. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

MOśLIWOŚĆ 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 powaŜnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy 

wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub raŜącego niedbalstwa nie wykonał lub nienaleŜycie 

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. 

Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, Ŝe podjął 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
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konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i powaŜnemu 

naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia 

obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. D. TERMIN OTWARCIA OFERT : w dniu 

składania ofert o godz.: 10:30. MIEJSCE OTWARCIA OFERT: w siedzibie Zamawiającego określonej w pkt 

I.1 ogłoszenia, w pok.19/parter. E. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI: ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej): Przemysław Mikołajczyk - tel.: 

52-582-27-97, lub Mariola Jordan - tel.: 52-582-27-70, ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków 

realizacji zamówienia): Krzysztof Bonk - tel.: 52-582-27- 59 F. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (e-mail): 

zp@zdmikp.bydgoszcz.pl. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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