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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345354-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Toruń: Roboty drogowe

2010/S 226-345354

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Miejski Zarząd Dróg
ul. Grudziądzka 159
Kontaktowy: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
Do wiadomości: Marian Wierzbowski
87-100 Toruń
POLSKA
Tel.  +48 566693100
E-mail: mzd@mzd.torun.pl
Faks  +48 566612109
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.mzd.torun.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Inne Budowa i utrzymanie dróg i obiektów mostowych
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Tak

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej – Curie w Toruniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, Polska.
Kod NUTS PL613

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345354-2010:TEXT:PL:HTML
mailto:mzd@mzd.torun.pl
www.mzd.torun.pl
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
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.



Dz.U./S S226
20/11/2010
345354-2010-PL

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/11

20/11/2010 S226
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Roboty budowlane -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/11

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy z dnia 29.1.2004 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.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45233140, 45232452, 45310000, 45232310, 45112710, 45234126, 45231300, 45233292

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Zamówienie o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 4 845 000 EUR, zgodnie
z rozporządzeniem wykonawczym wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 20 000 000 EUR.

II.2.2) Opcje
Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium na cały okres związania ofertą w
wysokości 714.000,00 PLN (słownie złotych: siedemset czternaście tysięcy 00/100).
Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Walutę zabezpieczenia stanowi PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Zamówienie finansowane ze środków własnych Zamawiającego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.
Warunki płatności zostaną określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej lub
członkowie konsorcjum) muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn.
zm.). Pełnomocnictwo złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność
z oryginałem musi w swej treści wyraźnie wskazywać czynności, do wykonywania których Pełnomocnik jest
uprawniony, w tym uprawnienie do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych
wraz z ofertą, o ile to prawo nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
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Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7.7.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem
polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. W postępowaniu mogą brać
udział Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający określił opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku w Sekcji III.2.3) niniejszego
Ogłoszenia.
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający określił opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku w Sekcji III.2.3) niniejszego
Ogłoszenia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający określił opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku w Sekcji III.2.2) niniejszego
Ogłoszenia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w
postępowaniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o
zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do ofert dokumentach lub
oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
II. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
należy przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych;
2) pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w Sekcji III.2.2) oraz Sekcji III.2.3) niniejszego Ogłoszenia.
W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a oświadczenia i dokumenty wymienione w
pkt 2) powyżej, należy złożyć zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Sekcji III.2.2) oraz Sekcji III.2.3.).
III.W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
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miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
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 ubezpieczenie
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 ustawy,
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 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;
7)Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy określonym w pkt od 1 do 6 powyżej celem
wykazania, że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
8) W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę:
oświadczenia wymienione w pkt 1 i 2 oraz dokumenty wymienione w pkt od 2 do 6 składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
9)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
9.1.) pkt od 2 do 4 i w pkt 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;
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;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
9.2.) pkt 5 - 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 ustawy Pzp;
10) Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1.) lit. a i c oraz pkt 9.2.), powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9.1.) lit. b, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
11) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – pkt 10 stosuje się odpowiednio;
12) 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 miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu;
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13) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, 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 notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opłacona polisa, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą 1 mln PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony powyżej
składa w imieniu wszystkich ten lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy spełniają dany
warunek samodzielnie bądź łącznie zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym
postępowaniu.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej wymaganego przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
wartość co najmniej 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Uwaga:
a) wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień
wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany
jest podać kurs przeliczeniowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej spełniają łącznie.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.Wykaz wykonanych robót budowlanych (Doświadczenie Wykonawcy) w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Potencjał kadrowy), w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich doświadczenia
niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia wymienione
w pkt 1 i 2 powyżej składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia; dokumenty wymienione w pkt 1 powyżej składa w imieniu wszystkich ten lub ci spośród
Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy spełniają dany warunek samodzielnie bądź łącznie zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
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Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu:
1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się
wykonać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – zobowiązanie
powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów;
2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w
realizacji zamówienia, zawierające listę osób, które zostaną przez te podmioty udostępnione – w przypadku
gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów – zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
1. Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania o wartości nie mniejszej niż 20 mln PLN brutto każde,
obejmujące budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy co najmniej G.
Uwaga:
a) przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania
protokołu końcowego odbioru robót lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy robót;
b) wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień
podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy robót.
Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej spełniają łącznie.
2. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. minimum kierownikiem budowy z
doświadczeniem w wykonaniu (zrealizowaniu i zakończeniu) co najmniej dwóch zadań obejmujących budowę
lub przebudowę dróg lub ulic klasy co najmniej G, o wartości nie mniejszej niż 20 mln PLN brutto łącznie, na
stanowisku Kierownika Budowy.
Uwaga:
a) przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania
protokołu końcowego odbioru robót lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy robót;
b) wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień
podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy robót.
Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej spełniają łącznie.
2.1.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany zapewnić udział w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osób spełniających niżej określone wymogi, które przedstawi imiennie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po upływie terminu na wniesienie środków ochrony prawnej na
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy, tj.:
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— jednej osoby na stanowisko kierownika robót drogowych z doświadczeniem w realizacji robót drogowych w
ramach co najmniej jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę drogi lub ulicy klasy minimum G
na stanowisku Kierownika Robót lub Kierownika Budowy,
— jednej osoby na stanowisko kierownika robót wod - kan z doświadczeniem w realizacji robót wod - kan w
ramach co najmniej jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę drogi lub ulicy klasy minimum G
na stanowisku Kierownika Robót lub Kierownika Budowy,
— jednej osoby na stanowisko kierownika robót elektrycznych z doświadczeniem w realizacji robót
elektrycznych w ramach co najmniej jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę drogi lub ulicy
klasy minimum G na stanowisku Kierownika Robót lub Kierownika Budowy,
— jednej osoby na stanowisko kierownika robót telekomunikacyjnych z doświadczeniem w realizacji robót
telekomunikacyjnych w ramach co najmniej jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę drogi lub
ulicy klasy minimum G na stanowisku Kierownika Robót lub Kierownika Budowy,
— jednej osoby na stanowisko kierownika robót torowych z doświadczeniem w realizacji robót torowych w
ramach co najmniej jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę drogi lub ulicy klasy minimum G
na stanowisku Kierownika Robót lub Kierownika Budowy,
— jednej osoby na stanowisko kierownika robót geodezyjnych z doświadczeniem w geodezyjnej obsłudze
inwestycji co najmniej jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę drogi lub ulicy klasy minimum G.
Uwaga: nie dopuszcza się wykazania jednej osoby na kilka stanowisk.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

ZP-3410/104/10

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 4.1.2011 - 11:45
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Dokumenty odpłatne
podać cenę 7 150,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje SIWZ w terminie 5 dni
za opłatą w wysokości: 7150,00PLN (słownie złotych: sidem tysiecy sto pięćdziesiąt 00/100). SIWZ można
odebrać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 17.
Warunki i sposób płatności: Opłata w przypadku pobrania SIWZ od Zamawiającego w formie pisemnej
przelewem na rachunek bankowy nr: 42 1160 2202 0000 0000 3212 7127.
SIWZ udostępnia się także na stronie internetowej: www.mzd.torun.pl.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.1.2011 - 11:45

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 4.1.2011 - 12:00
Miejsce
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159 – pokój nr 9.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, Zamawiający żąda każdorazowo niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi faksem fakt ich otrzymania od niego.
Forma dokumentów:
1) Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem, przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, na każdej zapisanej stronie
poświadczanego dokumentu. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za
zgodność z oryginałem).
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasobach których Wykonawca polega
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.
3) Oświadczenia wymienione w Sekcji III.2) należy złożyć w oryginale.

www.mzd.torun.pl
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VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587701
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony
prawnej.
2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich
wniesienia określa Dział VI ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759).
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie Ustawy Pzp.
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 się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się:
a. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeśli były przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób;
b. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
c. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a i b powyżej 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.
8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
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Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587701
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
17.11.2010
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