
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 401698-2013 z dnia 2013-10-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bydgoszcz 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na monitoringu Projektu oraz sporządzaniu raportów skierowanych do 

Zamawiającego. Celem niniejszego postępowania jest, zapewnienie prawidłowej realizacji Projektu finansowanego ze... 

Termin składania ofert: 2013-10-11  

Numer ogłoszenia: 415122 - 2013; data zamieszczenia : 11.10.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  401698 - 2013 data 03.10.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Tramwaj FORDON Sp. z o.o., ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5859400, fax. 52 

3606820. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4).  

W ogłoszeniu jest:  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia, o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie 

mniejszym niŜ określone poniŜej dla poszczególnych stanowisk tj.: 1) Koordynator Zespołu Doradców Technicznych 

minimalne kwalifikacje i doświadczenie: osoba posiadająca wykształcenie wyŜsze ekonomiczne lub prawne lub 

techniczne, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej 1 zespołem 

doradców, a zespół ten przygotował opinie i oceny stanu formalno-prawnego i ekonomicznego, na potrzeby inwestycji o 

wartości kontraktu robót budowlanych co najmniej 100 mln zł brutto ( słownie: sto milionów złotych 00/100). 2) Doradca 

Techniczny ds. finansowo-ekonomicznych minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze ekonomiczne 

doświadczenie w sporządzaniu analiz ekonomicznych, finansowych, ryzyka inwestycyjnego oraz analiz kosztów i 

korzyści, na potrzeby inwestycji o wartości kontraktu robót budowlanych co najmniej 100 mln zł brutto ( słownie: sto 

milionów złotych 00/100). 3) Doradca Techniczny ds. robót torowych minimalne kwalifikacje i doświadczenie: 

wykształcenie wyŜsze techniczne minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu budową lub robotami 

budowlanymi lub nadzorze inwestorskim nad robotami torowymi. 4) Doradca Techniczny ds. robót drogowych minimalne 

kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu 

budową lub robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim nad robotami drogowymi na drogach kategorii min. G. 5) 

Doradca Techniczny ds. robót mostowych minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne 

minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu budową lub robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim 

nad obiektami mostowymi. 6) Doradca Techniczny ds. robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne 
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minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu budową lub robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim 

nad robotami elektroenergetycznymi. 7) Doradca Techniczny ds robót konstrukcyjno-budowlanych minimalne kwalifikacje 

i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu budową lub 

robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim nad robotami budowlanymi. 8) Doradca Techniczny ds robót 

instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan. minimalne 

kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu 

budową lub robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim nad robotami w ww. branŜach. 9) Doradca Techniczny ds 

robót telekomunikacyjnych minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne minimum 5 lat 

doświadczenia zawodowego w kierowaniu budową lub robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim nad robotami 

telekomunikacyjnymi. 10) Doradca Techniczny ds robót kolejowych w branŜy kolejowe sieci energetyczne minimalne 

kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu 

budową lub robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim nad robotami kolejowymi w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i energetycznych. 11) Doradca Techniczny ds robót torowych w branŜy linie, węzły i stacje 

kolejowe minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne minimum 5 lat doświadczenia 

zawodowego w kierowaniu budową lub robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim nad robotami torowymi w 

branŜy kolejowej. 12) Doradca Techniczny ds robót w branŜy kolejowe urządzenia zabezpieczające i sterowania ruchem 

minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w 

kierowaniu budową lub robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim nad robotami w zakresie SRK. Zamawiający 

dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji, nie więcej niŜ dwóch przez jedną osobę, pod warunkiem zachowania 

określonych wyŜej wymagań. Funkcji Koordynatora Zespołu Doradców Technicznych nie moŜna łączyć. Ocena spełniania 

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

podstawie na podstawie załączonego wraz z ofertą Wykonawcy oświadczenia zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu. 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 osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków.  

W ogłoszeniu powinno by ć: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia, o kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym nie mniejszym niŜ określone poniŜej dla poszczególnych stanowisk tj.: 1) Koordynator Zespołu Doradców 

Technicznych minimalne kwalifikacje i doświadczenie: osoba posiadająca wykształcenie wyŜsze ekonomiczne lub prawne 

lub techniczne, która w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej 1 zespołem 

doradców, a zespół ten przygotował opinie i oceny stanu formalno-prawnego i ekonomicznego, na potrzeby inwestycji o 

wartości kontraktu robót budowlanych co najmniej 100 mln zł brutto ( słownie: sto milionów złotych 00/100). 2) Doradca 

Techniczny ds. finansowo-ekonomicznych minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze ekonomiczne 

doświadczenie w sporządzaniu analiz ekonomicznych, finansowych, ryzyka inwestycyjnego oraz analiz kosztów i 

korzyści, na potrzeby inwestycji o wartości kontraktu robót budowlanych co najmniej 100 mln zł brutto ( słownie: sto 

milionów złotych 00/100). 3) Doradca Techniczny ds. robót torowych minimalne kwalifikacje i doświadczenie: 

wykształcenie wyŜsze techniczne minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu budową lub robotami 

budowlanymi lub nadzorze inwestorskim nad robotami torowymi. 4) Doradca Techniczny ds. robót drogowych minimalne 
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kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu 

budową lub robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim nad robotami drogowymi na drogach kategorii min. G. 5) 

Doradca Techniczny ds. robót mostowych minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne 

minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu budową lub robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim 

nad obiektami mostowymi. 6) Doradca Techniczny ds. robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne 

minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu budową lub robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim 

nad robotami elektroenergetycznymi. 7) Doradca Techniczny ds robót konstrukcyjno-budowlanych minimalne kwalifikacje 

i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu budową lub 

robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim nad robotami budowlanymi. 8) Doradca Techniczny ds robót 

instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod-kan. minimalne 

kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu 

budową lub robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim nad robotami w ww. branŜach. 9) Doradca Techniczny ds 

robót telekomunikacyjnych minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne minimum 5 lat 

doświadczenia zawodowego w kierowaniu budową lub robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim nad robotami 

telekomunikacyjnymi. 10) Doradca Techniczny ds robót kolejowych w branŜy kolejowe sieci energetyczne minimalne 

kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu 

budową lub robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim nad robotami kolejowymi w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i energetycznych. 11) Doradca Techniczny ds robót torowych w branŜy linie, węzły i stacje 

kolejowe minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne minimum 5 lat doświadczenia 

zawodowego w kierowaniu budową lub robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim nad robotami torowymi w 

branŜy kolejowej. 12) Doradca Techniczny ds robót w branŜy kolejowe urządzenia zabezpieczające i sterowania ruchem 

minimalne kwalifikacje i doświadczenie: wykształcenie wyŜsze techniczne minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w 

kierowaniu budową lub robotami budowlanymi lub nadzorze inwestorskim nad robotami w zakresie SRK. Zamawiający 

dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji, pod warunkiem zachowania określonych wyŜej wymagań. Funkcji 

Koordynatora Zespołu Doradców Technicznych nie moŜna łączyć. Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku 

udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, na podstawie na podstawie 

załączonego wraz z ofertą Wykonawcy oświadczenia zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. 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 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

W ogłoszeniu jest:  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2013 

godzina 15:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego określonej w pkt. I.1) niniejszego ogłoszenia w pok. Nr 411/IV piętro. 

W ogłoszeniu powinno by ć: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

16.10.2013 godzina 15:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego określonej w pkt. I.1) niniejszego ogłoszenia w pok. Nr 

411/IV piętro.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.16).  

W ogłoszeniu jest:  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
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Europejskiej: 1. Współfinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 7 - Transport Przyjazny Środowisku, Działanie 7.3 - 

Transport Miejski w Obszarach Metropolitarnych. 2. Uszczegółowienie terminu wykonania zamówienia: 1. Od podpisania 

umowy z Wykonawcą do końca realizacji Projektu, określonego jako uzyskanie przez Zamawiającego zezwolenia na 

uŜytkowanie infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji Projektu. Planowany dzień uzyskania przez Zamawiającego 

zezwolenia na uŜytkowanie infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji Projektu to 30.11.2015r 2. W przypadku 

wydłuŜenia okresu trwania robót budowlanych oraz przedłuŜającym się okresem wydania ww. zezwolenia, termin podany 

wyŜej równieŜ ulegnie wydłuŜeniu. 3. Termin otwarcia ofert: w dniu 14.10.2013r o godz.15:10. 4. Miejsce otwarcia ofert: 

pokój Nr 411 IVp w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt.1 SIWZ -pkt. I.1) ogłoszenia o zamówieniu.  

W ogłoszeniu powinno by ć: IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: 1. Współfinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków pomocowych Unii Europejskiej w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 7 - Transport Przyjazny Środowisku, Działanie 7.3 -

Transport Miejski w Obszarach Metropolitarnych. 2. Uszczegółowienie terminu wykonania zamówienia: 1. Od podpisania 

umowy z Wykonawcą do końca realizacji Projektu, określonego jako uzyskanie przez Zamawiającego zezwolenia na 

uŜytkowanie infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji Projektu. Planowany dzień uzyskania przez Zamawiającego 

zezwolenia na uŜytkowanie infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji Projektu to 30.11.2015r 2. W przypadku 

wydłuŜenia okresu trwania robót budowlanych oraz przedłuŜającym się okresem wydania ww. zezwolenia, termin podany 

wyŜej równieŜ ulegnie wydłuŜeniu. 3. Termin otwarcia ofert: w dniu 16.10.2013r o godz.15:10. 4. Miejsce otwarcia ofert: 

pokój Nr 411 IVp w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt.1 SIWZ -pkt. I.1) ogłoszenia o zamówieniu.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.1).  

W ogłoszeniu jest:  Informacja na temat wadium: Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 (słownie: 

osiem tysięcy złotych 00 100) PLN, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium 

wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego, tj. Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Nr konta 33 1240 6452 1111 0010 4886 z 

adnotacją: WADIUM - ŚWIADCZENIE USŁUG NIEZALEśNEGO DORADCY TECHNICZNEGO, WYMAGANEGO PRZEZ 

INSTYTUCJĘ FINANSUJĄCĄ PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN.: BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ DO DZIELNICY 

FORDON Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY. Dowód wniesienia wadium naleŜy dołączyć do 

oferty w następującej formie: 1. potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego - zaleca się 

dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upowaŜnioną/e do 

reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 2. 

potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP - wyłącznie w formie 

oryginału dołączonego do oferty. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na 

zasadach i w trybie określonym w art. 46 UPZP. Wadium winno być waŜne przez okres związania ofertą.  

W ogłoszeniu powinno by ć: Informacja na temat wadium: Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 

(słownie: osiem tysięcy złotych 00 100) PLN, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wniesienie 

wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Nr konta 33 1240 6452 1111 0010 4886 2434 z 

adnotacją: WADIUM - ŚWIADCZENIE USŁUG NIEZALEśNEGO DORADCY TECHNICZNEGO, WYMAGANEGO PRZEZ 

INSTYTUCJĘ FINANSUJĄCĄ PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN.: BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ DO DZIELNICY 

FORDON Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY. Dowód wniesienia wadium naleŜy dołączyć do 
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oferty w następującej formie: 1. potwierdzenie przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego - zaleca się 

dołączyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upowaŜnioną/e do 

reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 2. 

potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art. 45 ust. 6 UPZP - wyłącznie w formie 

oryginału dołączonego do oferty. Wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie zwrócone lub zatrzymane, na 

zasadach i w trybie określonym w art. 46 UPZP. Wadium winno być waŜne przez okres związania ofertą.  
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