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Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Dróg

Adres pocztowy: ul.Grudziądzka 159

Miejscowość: Toruń Kod
pocztowy:

87-100

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka
159, 87-100 Toruń

Tel.: (48 56) 66 93 100

Osoba do
kontaktów: Marian Wierzbowski

E-mail: mzd@mzd.torun.pl Faks: (48 56) 66 12 109

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.mzd.torun.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej – Curie w Toruniu

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej – Curie w Toruniu na odcinku od ul.
Chrzanowskiego do ul. Równinnej.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się :
• przebudowę północnej jezdni ul. Skłodowskiej-Curie polegającą na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni
jezdni ( z wyłączeniem odcinka w km 1+570,46 do km 1+899,66 osi północnej) oraz wykonanie pasów wyłączeń
dla zjazdów do terenów przyległych;
• dobudowę drugiej jezdni po stronie południowej ul. Skłodowskiej-Curie składającej się z dwóch pasów ruchu
oraz pasów wyłączeń dla zjazdów do terenów przyległych;
• budowę i przebudowę ciągów pieszych (chodników) szer. 1,50 m – oddzielonych od jezdni pasem zieleni
oraz szer. 2,0 m – zlokalizowanych przy jezdni, budowę ciągów pieszo - rowerowych po stronie południowej ul.
Skłodowskiej-Curie szer. 2,5 m – oddzielonych od jezdni pasem zieleni oraz szer. 3,0 m – zlokalizowanych przy
jezdni, budowę ścieżek rowerowych dwukierunkowych szer. 2,50 m – oddzielonych od jezdni pasem zieleni oraz
szer. 3,0 m – zlokalizowanych przy jezdni. Ścieżka rowerowa w przeważającej części jest prowadzona po stronie
północnej projektowanej ulicy Skłodowskiej-Curie;
• przebudowę skrzyżowania ul. Równinnej z ul. Skłodowskiej-Curie. Skrzyżowanie to zostało zaprojektowane jako
skrzyżowanie skanalizowane z wydzieleniem relacji skrętnych. Ul. Równinna zaprojektowana została w przekroju
dwujezdniowym po dwa pasy ruchu każdy z dowiązaniem do stanu istniejącego. Jezdnie rozdzielone zostały
pasem dzielącym szerokości 3,0 m. Wzdłuż ul. Równinnej po stronie zachodniej projektuje się chodnik szer. 1,50
m oraz ścieżkę rowerową szer. 2,50 m – oddzieloną od jezdni pasem zieleni oraz szer. 3,0 m – zlokalizowaną przy
jezdni. Po stronie wschodniej zaprojektowano chodnik szer. 1,50 m oddzielony od jezdni pasem zieleni;
• przebudowę skrzyżowania ul. Bukowej z ul. Skłodowskiej-Curie. Skrzyżowanie to zostało zaprojektowane jako
skrzyżowanie skanalizowane z wydzieleniem relacji skrętnych. Ul. Bukowa zaprojektowana została w przekroju
jednojezdniowym z dowiązaniem do stanu istniejącego. Wzdłuż ul. Bukowej po stronie zachodniej projektuje się
chodnik szer. 1,5 m– oddzielony od jezdni pasem zieleni oraz szer. 2,0 m – zlokalizowany przy jezdni;
• przebudowę skrzyżowań ul. Skłodowskiej-Curie z ul. Klonową, Wierzbową i Palmową na skrzyżowania tylko na
prawe skręty.
Zakres prac obejmuje również przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem
komunikacyjnym tj.: kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektrycznej, oświetlenia ulicznego, sieci
teletechnicznej, torowiska tramwajowego, elektroenergetyki trakcyjnej, sygnalizacji świetlnej oraz budowę
ekranów akustycznych.
W ramach zadania przewidziana jest również przebudowa następujących odcinków sieci wodociągowej:
-Dn 150 mm w ul. Bukowej – likwidacja istniejącego wodociągu Dn 63 – w zamian wodociąg Dn 150 z lokalizacją
w chodniku,
-Dn 250 mm w ul. Równinnej – przełożenie wodociągu z pasa drogi w chodnik ( zmiana średnicy na Dn 400),
-odcięcie i zaślepienie istniejących przyłączy do istniejących działek objętych zakresem inwestycji,
-likwidacja kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S1 do studni S25,
-przebudowa odcinka sieci wodociągowej Dn 400 od węzła W1 do skrzyżowania ul. Równinnej z ul. M.
Skłodowskiej – Curie.
Sieć ciepłownicza będzie przebudowana na koszt i przez Wykonawcę wybranego przez właściciela sieci.
Organizacja robót powinna uwzględniać prowadzenie równolegle do robót drogowych robót instalacyjnych.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.), nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 45233140

Dodatkowe przedmioty 45232452
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45310000

45232310

45112710

45234126

45231300

45233292
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
ZP-3410/104/10

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

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_Megann

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-152297 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S
226-345354

z dnia
20/11/2010

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2010 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

_____ _____ _____

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i
dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących
uzyskania dokumentów lub dostępu do
dokumentów

04/01/2011 11:45 20/01/2011 11:45

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

04/01/2011 11:45 20/01/2011 11:45

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert 04/01/2011 12:00 20/01/2011 12:00
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
Data wysłania automatycznie się zaktualizuje, kiedy ogłoszenie zostanie wysłane do publikacji
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