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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz: 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.
Numer ogłoszenia: 401698 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Tramwaj FORDON Sp. z o.o. , ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, woj.
kujawsko-pomorskie, tel. 52 5859400, faks 52 3606820.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 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..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 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 środków pochodzących z Programu Emisji Obligacji i współfinansowanego 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.
Wykonawca zobowiązany będzie w charakterze bankowego inspektora nadzoru do monitorowania i
nadzoru nad realizacją Projektu w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych we wzorze umowy
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wraz z załącznikami. Kontrola będzie polegała na ocenie Dokumentów przekazanych przez
Zamawiającego oraz wizytacjach w miejscach realizacji Projektu, w celu stwierdzenia postępów realizacji
Projektu, zaangaŜowania finansowego oraz zaawansowania rzeczowego realizacji Projektu. Dokumenty
wymienione wyŜej stanowią załączniki do SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego
www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl w miejscu ogłoszenia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.10.00-8, 79.41.20.00-5, 71.35.62.00-0, 71.31.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
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.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. W związku z tym iŜ, Zamawiający nie dokonuje
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku, za jego spełnienie uzna złoŜone
oświadczenie, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi, realizowanej przez okres minimum 12
kolejnych miesięcy, której przedmiotem było/jest świadczenie usług doradczych w zakresie
doradztwa technicznego i finansowego, polegających na działaniach informacyjnych oraz
przygotowaniu opinii i ocen 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). W przypadku, gdy w dokumentach potwierdzających wiedzę i doświadczenie
Wykonawcy wartości zostały określone w walucie innej niŜ PLN, Zamawiający przeliczy je wg
średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu
publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, Zamawiający do przeliczenia
przymnie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Ocena spełniania wymienionego
wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie
spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty, określonych w pkt.
11.1.1.1) SIWZ. - pkt. III.4.1) ogłoszenia o zamówieniu. 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
wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi, realizowanej przez okres
minimum 12 kolejnych miesięcy, której przedmiotem było/jest świadczenie usług doradczych w
zakresie doradztwa technicznego i finansowego, polegających na działaniach informacyjnych
oraz przygotowaniu opinii i ocen 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). W przypadku, gdy w dokumentach potwierdzających wiedzę i
doświadczenie Wykonawcy wartości zostały określone w walucie innej niŜ PLN, Zamawiający
przeliczy je wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku,
gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, Zamawiający do
przeliczenia przymnie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Ocena spełniania
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wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium
spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty,
określonych w pkt. 11.1.1.1) SIWZ. - pkt. III.4.1) ogłoszenia o zamówieniu. 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 wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. W związku z tym iŜ, Zamawiający nie dokonuje
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku, za jego spełnienie uzna złoŜone
oświadczenie, zgodnie z art. 44 UPZP, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
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
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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, 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.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, Ŝe znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia tj.: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie
mniejszej niŜ 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) PLN 2) posiada opłacone
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia w wysokości 300.000,00 (słownie:
trzysta tysięcy złotych 00/100) PLN Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w
postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia, 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 zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane naleŜycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:



oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, Ŝe:



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej



lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy
kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
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Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i
doświadczenie, innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b UPZP zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. NaleŜy je złoŜyć w
oryginale. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art.23 UPZP
wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania
warunków, o których mowa w art. 24. ust.1 UPZP oddzielnie, w związku z tym kaŜdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przekłada dokumenty wymienione w 11.1.2 SIWZ ( pkt.
III.4.2) niniejszego ogłoszenia. 3. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.
III.4.3. niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa
się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Terminy wystawienia stosuje się odpowiednio. 4. Dokumenty wymienione w pkt. III.4.4.
niniejszego ogłoszenia składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
na podstawie art.23 UPZP.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty
wyłącznie w zakresie: 1.1.1. deklaracji Wykonawcy w zakresie wykonania zamówienia siłami własnymi/przy
udziale Podwykonawców, na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy i zaakceptowany przez
Zamawiającego, 1.1.2. ceny Umowy określonej w pkt 11.1, która moŜe ulec zmianie w przypadku
ustawowej zmiany stawki VAT, 1.1.3. przedłuŜenia terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w pkt
10.1, jedynie o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Przedstawiciela Zamawiającego, z powodu jednej
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z następujących przyczyn niezaleŜnych od Stron umowy: a. siły wyŜszej, b. ponadprzeciętnego czasu
trwania procedur administracyjnych (np. uzyskania decyzji administracyjnych, w tym zezwolenia na
uŜytkowanie infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji Projektu, pozwoleń, uzgodnień, opinii,
warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń), mającego wpływ na termin wykonania, co nie
wynika z winy Wykonawcy, c. zmiany w przepisach prawnych, d. przedłuŜania się terminu zakończenia
robót budowlanych przewidzianych zadaniem kontraktem budowlanym, e. zmiana Agenta Emisji, f.
wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy, lub za które Wykonawca jest
odpowiedzialny, 1.1.4. zmiany Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach których Wykonawca
opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, Ŝe kolejny
Podwykonawca wykaŜe spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niŜ Podwykonawca wskazany na
etapie postępowania o zamówienie publiczne, 1.1.5. zmiany osób zdolnych do wykonania zamówienia, na
których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem,
Ŝe kolejna osoba wykaŜe spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niŜ Zamawiający określił na
etapie postępowania o zamówienie publiczne.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: W siedzibie
Zamawiającego określonej w pkt. I.1) niniejszego ogłoszenia w pok. Nr 411/IV piętro - bezpłatnie..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2013
godzina 15:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego określonej w pkt. I.1) niniejszego ogłoszenia w pok. Nr
411/IV piętro..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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 11.10.2013r 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..
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
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środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
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