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Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o. o.: Przebudowa ulic w Bydgoskim Parku

Przemysłowo – Technologicznym
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

Przebudowa ulic w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 605925-N-2018 z dnia 2018-08-20 r. 
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o. o., krajowy numer

identyfikacyjny 34001127900000, ul. ul. Bydgoskich Przemysłowców  6 , 85862   Bydgoszcz, woj.

kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 365 33 10, e-mail przetargi@bppt.pl, faks . 

Adres strony internetowej (URL): www.bppt.pl; www.bip.bpp.bydgoszcz.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Nie 

www.bppt.pl; www.bip.bpp.bydgoszcz.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

w formie pisemnej 

Adres: 

BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY sp. z o.o. ul. Bydgoskich

Przemysłowców 6 85-862 Bydgoszcz

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic w Bydgoskim Parku

Przemysłowo – Technologicznym 

Numer referencyjny: PT/07/WT/18 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem

zamówienia jest wykonanie przebudowy ulic w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym z

podziałem na części: Część 1 – Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową

- w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, którym

jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), polegających na Przebudowie skrzyżowania

ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową - w trybie zaprojektuj i wybuduj (dalej „Przedmiot

zamówienia”). Część 2 – Przebudowa układu drogowego i infrastruktury technicznej w rejonie ulicy

Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy. Zakres prac obejmuje przebudowę układu drogowego oraz

budowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz

kanału technologicznego. 
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II.5) Główny kod CPV: 45233000-9 

Dodatkowe kody CPV: 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje

udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, do wartości 50 % szacunkowej

wartości przedmiotu niniejszego zamówienia dla każdej z części. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-07-31

2019-10-31

 

II.9) Informacje dodatkowe: Dla części 1 - Termin zakończenia wykonania zamówienia to 31 lipca

2019 r. Dla części 2 – Termin realizacji zamówienia do 31 października 2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: a) dla Części 1 - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co

najmniej jedną budowę lub jedną przebudowę drogi o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000

złotych (jedna budowa lub przebudowa). Pojęcie „droga” rozumie się zgodnie z art. 4 pkt 2) ustawy z

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z poźn. zm.).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. b) dla Części 2 - Wykonawca spełni

ten warunek jeżeli wykaże, że: Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wykonał co najmniej jedną budowę lub jedną przebudowę drogi o wartości brutto nie mniejszej niż 2

000 000 złotych (jedna budowa lub przebudowa). Pojęcie „droga” rozumie się zgodnie z art. 4 pkt 2)

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z poźn. zm.).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej

ww. oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia, składa każdy z wykonawców

składających ofertę wspólną. 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy. W przypadku

składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia

dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
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albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww.

zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania

oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze

wspólników oraz oddzielnie na spółkę. 4) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do

tej samej grupy kapitałowej składa każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej Zamawiającego – http://www.bip.bpp.bydgoszcz.pl/?app=zamowienia informacji

z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Druk oświadczenia, o którym

mowa stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa

każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.

1 pkt 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

upadłości, a zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 - składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a dokumenty, o których mowa w

ust. 1 pkt. 3 i 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert w postępowaniu . Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
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osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu

na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

dla części 1 - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

potwierdzających, że wykonawca w tym okresie wykonał budowę lub przebudowę drogi o wartości

brutto nie mniejszej niż 500 000 złotych. dla części 2 - wykaz robót budowlanych wykonanych w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – potwierdzających, że wykonawca w tym okresie wykonał

budowę lub przebudowę drogi o wartości brutto nie mniejszej niż 2 000 000 złotych. Wraz z wykazem

robót budowlanych wykonawca załącza dowody określające, czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty Wykaz robót budowlanych stanowi Załącznik nr 2

do SIWZ. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) dla części 1 – 2 500 PLN (słownie:
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dwa tysiące pięćset złotych) b) dla części 2 – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2.

Wykonawca, który nie wniósł wadium we właściwej wysokości, zostaje wykluczony z postępowania,

a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem

terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed

upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45

ust. 6 ustawy P z p. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty

w oryginale. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub

gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1)

zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i

bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające

oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, bez

potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż

termin związania ofertą. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek

bankowy Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. nr rachunku: 05 1160 2202

0000 0002 5584 6944 z dopiskiem „wadium w postępowaniu na przebudowę ulic w Bydgoskim Parku

Przemysłowo – Technologicznym na część ……..”, a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium

w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 8. Wadium w

pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 9.

Pożądane jest, aby Wykonawca podał numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium

wniesione w pieniądzu.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 
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IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 
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Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

cena 0,90

termin gwarancji 0,10
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 



20.08.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d2b35ecb-5d0d-4fcf-a7ce-5d081927af15

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d2b35ecb-5d0d-4fcf-a7ce-5d081927af15 14/21

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Dla części 1: 1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą

stron umowy. 2. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna

dla Zamawiającego 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany koordynatora projektantów,
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projektanta, kierownika budowy, robót i lub innych osób wskazanych w umowie, z tym że zmiana osób

po stronie Wykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, a Zamawiający przed jej udzieleniem

może domagać się od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów (w tym także w rozumieniu

§ 3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów,

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016

r. poz. 1127), 3) zmian o charakterze nieistotnym, 4) zmian wynikających z uzgodnień i nakazów

organów administracji publicznej, których nie można było przewidzieć przy składaniu oferty, 5) zmiany

pozwolenia na budowę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia

okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lub 5, zmiana umowy może dotyczyć terminu wykonania lub

wysokości wynagrodzenia. Dla części 2: 1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się

wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy. 2. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 1) jeżeli

zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany,

kierownika budowy, robót i lub innych osób wskazanych w umowie, z tym że zmiana osób po stronie

Wykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, a Zamawiający przed jej udzieleniem może

domagać się od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, 3) zmian o charakterze

nieistotnym, 4) zmian wynikających z uzgodnień i nakazów organów administracji publicznej, których

nie można było przewidzieć przy składaniu oferty, 5) zmiany pozwolenia na budowę z przyczyn

niezależnych od Zamawiającego. 6) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany: a)

stawki podatku od towarów i usług, b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów, które mają wpływ

na wykonywanie przez Wykonawcę zamówienia, c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, d) zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne. 3. Wynagrodzenie określone w § 7 ulega zmianie na podstawie aneksu do umowy na

następujących zasadach: a) w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit. a) – od dnia wejścia w życie

przepisów ustawowych zmieniających stawkę podatku VAT, Wykonawca wystawia faktury z

obowiązującym podatkiem VAT, naliczonym od wynagrodzenia netto wynikającego z formularza

ofertowego Wykonawcy, b) w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit. b) – od dnia określonego w

aneksie podpisanym przez strony umowy, c) w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit. c), gdy

wzrost minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej będzie wyższy co najmniej o 5%

od obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej umowy – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą z obowiązkowego (w celu podwyższenia

wynagrodzenia pracowników do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę) zwiększenia

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego
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wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu

minimalnego wynagrodzenia, za czas pracy wykonywanej w ramach niniejszej umowy, d) w przypadku o

którym mowa w ust. 2 pkt 6 lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie (wzrośnie lub zmaleje) o

wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on ponosił w celu uwzględnienia tej zmiany,

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących

zamówienie na rzecz Zamawiającego, za czas pracy (usługi) wykonywanej w ramach niniejszej umowy 4.

Z wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 3 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia

wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości zmiany koszów

wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 3 lit. b)-d) ze szczegółowym rozliczeniem

kosztów oraz podaniem imiennej listy osób, których zmiany dotyczą. Wykonawca jest zobowiązany do

złożenia oświadczenia również na żądanie Zamawiającego. 5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca

udostępni Zamawiającemu dokumentację potwierdzającą wysokość zmiany kosztów, o których mowa w

ust. 4. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lub 5, zmiana umowy

może dotyczyć terminu wykonania lub wysokości wynagrodzenia. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-09-03, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
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Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część

nr:
1 Nazwa:

Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową - w trybie

zaprojektuj i wybuduj

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca

przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, którym jest zaprojektowanie i wykonanie robót

budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z

późn. zm.), polegających na Przebudowie skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową - w

trybie zaprojektuj i wybuduj (dalej „Przedmiot zamówienia”). 2. Zamawiający będzie współpracował przy

nadzorze nad wykonaniem niniejszej umowy z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w

Bydgoszczy. Jednakże w zakresie, w jakim program funkcjonalno - użytkowy lub inne załączniki do SIWZ

wskazują ZDMiKP jako Zamawiającego lub nadają mu uprawnienia Zamawiającego, należy odczytywać, że

Zamawiającym jest Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. 3. Szczegółowy opis całości

przedmiotu zamówienia określa: 1) umowa – załącznik nr 5 – cz. 1 do siwz, 2) specyfikacja istotnych

warunków zamówienia wraz z załącznikami, 3) załącznik nr 6 – cz. 1 do SIWZ - wykaz specjalności

branżowych i dokumentacji technicznej, 4) program funkcjonalno- użytkowy (PFU) wraz z: - koncepcją -

warunkami technicznymi i uzgodnieniami branżowymi. 4. Wykonawca zrealizuje projekt i Inwestycję z

najwyższą starannością, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, normami, współczesną wiedzą i

sztuką budowlaną oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 5. W ramach zamówienia Wykonawca

zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień: 1)

Wykonanie projektów zagospodarowania terenu w skali 1:500; 2) Wykonanie projektów architektoniczno –

budowlanych obejmujących - branżę drogową, - przebudowę/budowę oświetlenia ulicznego w dostosowaniu

do projektowanego układu zagospodarowania przestrzennego, - przebudowę sieci kablowej SN15 kV

zgodnie z wydanymi warunkami Enea Operator, - projekt gospodarki z istniejącym drzewostanem wraz z

projektem szaty roślinnej - opracowanie dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia geotechnicznych
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warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunków posadowienia obiektów budowlanych, - opracowanie projektu gospodarki odpadami, -

opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego, - opracowanie informacji BIOZ, -

wykonanie wszelkich opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót

budowlanych, - opracowanie projektu wycinki drzew oraz nowych nasadzeń, - opracowanie przedmiaru

robót wraz z kosztorysem inwestorskim, - opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu

drogowego; 3) dokumentacja powykonawcza, sporządzona w 3 egzemplarzach papierowych oraz w formie

elektronicznej na płytach CD – 2 egz. (dokumentacja powinna być zapisana w formatach doc, xls, pdf i dwg;

pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem) zawierająca w szczególności: a) dokumentację

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, b) protokoły z prób, badań i

sprawdzeń, pomiarów, c) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury, świadectwa

jakości lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, d) protokoły odbioru, e) geodezyjną inwentaryzację

powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa

zasadnicza w skali 1:500 w kolorach obejmująca cały zakres robót). 6. Wykonawca oświadczy, że dokona

wizji lokalnej i zostanie poinformowany o pracach toczących się w rejonie inwestycji przez inne podmioty, a

także o tym, że musi uwzględnić ewentualne trudności związane z zapewnieniem dostępności

komunikacyjnej do podmiotów prowadzących działalność i roboty budowlane w pobliżu, w tym w ramach

prac dot. planowanej ul. Grzybowej. 7. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich dokumentów i

uzgodnień potrzebnych do dopuszczenia Przedmiotu umowy do ruchu. Wszelkie wymagane dokumenty

Wykonawca musi dostarczyć wraz ze zgłoszeniem wykonania wszelkich prac do odbioru końcowego, w

rozumieniu § 10 ust. 6 i 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 – cz. 1 do SIWZ. 8. Wykonawca jest

zobowiązany do uzyskania aktualnej mapy geodezyjnej w skali 1:500 do celów projektowych. 9. W

przypadku niezgodności zapisów umowy z PFU lub załącznikami do PFU, pierwszeństwo mają zapisy

umowy. 10. Celem przedmiotu umowy jest połączenie z ul. Nowotoruńską planowanej do wybudowania

wewnętrznej ul. Grzybowej (wewnętrzna ul. Grzybowa będzie realizowana w ramach osobnej inwestycji). 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
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4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2019-07-31
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 0,90

termin gwarancji 0,10

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część

nr:
2 Nazwa:

Przebudowa układu drogowego i infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Edmunda

Matuszewskiego w Bydgoszczy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac

obejmuje przebudowę układu drogowego oraz budowę oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej,

kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego. 1. Wykonawca przyjmuje do

wykonania przedmiot zamówienia, którym jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7

lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), polegających na Przebudowie

układu drogowego i infrastruktury technicznej w rejonie Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy (dalej

„Przedmiot zamówienia”). 2. Szczegółowy opis całości przedmiotu zamówienia określa: 1) umowa

stanowiąca załącznik nr 5 – cz. 2 do SIWZ, 2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z

załącznikami, 3) załącznik nr 6 – cz. 2 do SIWZ - wykaz specjalności branżowych i dokumentacji

technicznej w tym: projekt zagospodarowania drogowego, projekt budowlano-wykonawczy układ drogowy,

projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej, projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji

sanitarnej, projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej, projekt budowlano-wykonawczy

oświetlenia drogowego, projekt budowlano-wykonawczy przyłącza kablowego dla potrzeb oświetlenia

drogowego, projekt budowlano-wykonawczy kanału technologicznego, projekt rozbiórki istniejących

budynków i budowli w pasie ul. Matuszewskiego, operat dendrologiczny projekt stałej organizacji ruchu,

projekt tymczasowej organizacji ruchu, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robót, decyzja marszałka – zgoda na wycinkę drzew, zaświadczenia o braku sprzeciwu z WAB. 3.



20.08.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d2b35ecb-5d0d-4fcf-a7ce-5d081927af15

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d2b35ecb-5d0d-4fcf-a7ce-5d081927af15 20/21

Wykonawca zrealizuje Inwestycję z najwyższą starannością, zgodnie z przepisami obowiązującymi w

Polsce, normami, współczesną wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z dokonaniem

koniecznych uzgodnień: 1) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 2) dokumentacja powykonawcza,

sporządzona w 3 egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej na płytach CD – 2 egz.

(dokumentacja powinna być zapisana w formatach doc, xls, pdf i dwg; pliki nie powinny mieć

zabezpieczenia przed kopiowaniem) zawierająca w szczególności: a) dokumentację robót z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, b) protokoły z prób, badań i sprawdzeń, pomiarów, c)

stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości lub inne

dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie, d) protokoły odbioru, e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną

w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza w skali 1:500 w kolorach

obejmująca cały zakres robót). 5. Wykonawca oświadczy, że dokonał wizji lokalnej i został poinformowany

o pracach toczonych w rejonie inwestycji przez inne podmioty, a także o tym, że musi uwzględnić

ewentualne trudności związane z zapewnieniem dostępności komunikacyjnej do podmiotów prowadzących

działalność i roboty budowlane w pobliżu. 6. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich

dokumentów i uzgodnień potrzebnych do dopuszczenia Przedmiotu umowy do ruchu. Wszelkie wymagane

dokumenty Wykonawca musi dostarczyć wraz ze zgłoszeniem wykonania wszelkich prac do odbioru

końcowego, w rozumieniu § 8 ust. 5 i 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 – cz. 2 do SIWZ. 7.

Realizując przedmiot umowy Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wymagań zawartych w

decyzji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wydania

zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 7/216, 7/234 obręb 132 oraz nr 2/130

obręb 133 przy ul. Matuszewskiego w Bydgoszczy. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
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data zakończenia: 2019-10-31
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

cena 0,90

termin gwarancji 0,10

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 


