
Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych: Przebudowa ul. Strzeleckiego i budowa ul. 

Studenckiej zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj

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

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

Ogłoszenie nr 507062-N-2020 z dnia 2020-01-28 r. 



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: Zamawiającym jest: PROJPRZEM MAKRUM S.A., 85-033 Bydgoszcz, Plac 

Kościeleckich 3, NIP: 5540234098, REGON: 002524300, tel. (+48 52) 376 74 01, e-mail: 

sekretariat@projprzem.com w imieniu, którego działa na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

pełnomocnik ustanowiony pełnomocnictwem w dniu 26-11-2019 r. Centralny Instytut Analiz 

Polityczno- Prawnych, z siedzibą w m.st. Warszawa (adres: Cynamonowa 2/8, 02-777 

Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców i stowarzyszeń krajowego rejestru sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000300443, NIP: 522-228-05-76, Regon: 141336446, 

reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego. Strona internetowa pełnomocnika 

Zamawiającego: http://www.instytut.info.pl (dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (dalej „SIWZ”).

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

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: Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, krajowy numer 

identyfikacyjny 14133644600000, ul. ul. Cynamonowa 2 lok. 8 , 02-777 Warszawa, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 203 54 94, e-mail sekretariat@instytut.info.pl, faks 22 



203 49 88. 

Adres strony internetowej (URL): http://instytut.info.pl/index.php/o-nas/zamowienia-publiczne

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: Inny (proszę określić):

PPP

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

http://instytut.info.pl/index.php/o-nas/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Nie

http://instytut.info.pl/index.php/o-nas/zamowienia-publiczne

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: 

Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych Oddział Bydgoszcz ul. Jagiellońska 21 

(pokój 320), 85-097 Bydgoszcz

Adres: 

Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych Oddział Bydgoszcz ul. Jagiellońska 21 

(pokój 320), 85-097 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 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Strzeleckiego i 

budowa ul. Studenckiej zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny: 001/2020

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: 

Nie

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

odniesieniu do:

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: Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Przebudowa ul. Strzeleckiego 

i budowa ul. Studenckiej zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających 

użytkowanie obiektów budowlanych, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz 

budowy ulic w Bydgoszczy z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej 

oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją własnego projektu, obejmujące 

następujące ulice: a) Zadanie nr 1 – przebudowa ul. Strzeleckiego, b) Zadanie nr 2 – budowa 

ul. Studenckiej. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia, określają 

następujące dokumenty, stanowiące załączniki do SIWZ: a) Programy funkcjonalno-użytkowe 

dla każdej ulicy oddzielnie (Strzeleckiego i Studencka), b) wzór umowy, 



II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233120-6

45111213-4

45232452-5

45111200-0

45233220-7

45230000-8

71320000-7

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: Nie

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: 

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



2022-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Każde z poszczególnych zadań należy zrealizować w terminach: 

a) Zadanie 1 – do 31.12.2020 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego 

roku); b) Zadanie 2 – do 31.12.2022 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące 

dwudziestego drugiego roku). 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 

zł (jeden milion złotych). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych 

przez Wykonawcę dokumentów. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać się, wykonaniem w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - jednym opracowaniem 

dokumentacji projektowej (projektu budowlany i projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem 

pozwolenia formalno-prawnego na jej realizację (pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót) 

dla budowy lub przebudowy ulicy o klasie funkcjonalno-technicznej L (lokalna) lub 

wyższej o długości co najmniej 250 m (dwieście pięćdziesiąt), - jedną robotą budowlaną, 

polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 

2000 m² (dwa tysiące metrów kwadratowych). Warunek będzie spełniony, kiedy 

wykonawca wykaże, że wykonał ww. zakres łącznie (w ramach jednego zadania w systemie 



„zaprojektuj i wybuduj”) lub oddzielnie (przy czym wykonane oddzielnie nie muszą 

dotyczyć tego samego zadania). b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać się 

dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w 

jego wykonaniu, legitymującymi się kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym nie 

mniejszym niż określonym poniżej, dla poszczególnych funkcji, tj.: • Zespół projektantów: 

Koordynator projektu – minimum 1 (jeden) osoba: minimalne kwalifikacje zawodowe: - 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej 

drogowej; minimalne doświadczenie zawodowe: - pięć lat doświadczenia zawodowego w 

projektowaniu w danej specjalności liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do 

projektowania; Projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej – minimum 1 (jeden) 

osoba: minimalne kwalifikacje zawodowe: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej. minimalne doświadczenie 

zawodowe: - trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w danej specjalności 

liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania; Zamawiający 

dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia funkcji projektanta w specjalności 

inżynieryjnej drogowej i funkcji koordynatora projektu pod warunkiem posiadania przez 

dana osobę wymaganych dla tych funkcji kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia. • 

Kierownik budowy – minimum 1 (jeden) osoba: minimalne kwalifikacje zawodowe: - 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności inżynieryjnej drogowej. minimalne doświadczenie zawodowe: - pięć lat 

doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy 

lub kierownik robót drogowych liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych; 

Kierownik budowy może jednocześnie pełnić funkcję kierownika robót drogowych. Przez 

ww. uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 ze zm.) oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. 

zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez 

właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. 



U. z 2016 r. poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), osoby 

wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej, jeżeli: a) nabyły kwalifikacje zawodowe 

do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami 

budowlanymi, oraz b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych 

lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w 

stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 1725), dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 

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: 

Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana 

zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o złożone przez 

Wykonawców informacje zawarte w oświadczeniach oraz dokumentach, o których mowa w 

pkt. 9.7.1) IDW. Na podstawie art. 22d ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

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)



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: 

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:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia (aktualnych na 

dzień złożenia) oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 



wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały 

wykonane (wzór wykazu stanowi Formularz 3.5), z załączeniem dowodów określających 

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji 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; b) wykaz wykonanych usług projektowych – w 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru 

Zamawiającego) oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Jeżeli wykonawca składa ww. oświadczenie, 

zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania ww. dokumentów. W 

przypadku robót budowlanych lub usług wykonanych w ramach jednego zadania w 

systemie „zaprojektuj i wybuduj” - wykonawca składa tylko wykaz robót budowalnych, o 

którym mowa w pkt. 11.3.1.1a) SIWZ. c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 

robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania 

tymi osobami – wzór wykazu stanowi Formularz 3.6; Informacje dotyczące doświadczenia 

zawodowego winny zawierać: 1) Dla części projektowej: wskazanie osoby – imię i 

nazwisko, zakres wykonywanych czynności, np. Projektant (…) kwalifikacje 

zawodowe, uprawnienia – posiadane uprawnienia projektowe (branża/specjalność), nr 

uprawnień i datę ich uzyskania (dzień/miesiąc/rok), doświadczenie zawodowe – okres w 

projektowaniu z podaniem specjalności, liczony od uzyskania uprawnień budowlanych do 

projektowania; 2) Dla robót budowlanych: wskazanie osoby – imię i nazwisko, zakres 

wykonywanych czynności, np. Kierownik budowy/robót (...), kwalifikacje zawodowe, 



uprawnienia– posiadane uprawnienia budowlane (branża/specjalność), nr uprawnień i datę 

ich uzyskania (dzień/miesiąc/rok), doświadczenie zawodowe – okres kierowania budową 

lub robotami z podaniem branży robót, liczony od uzyskania uprawnień budowlanych. 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 

na rzecz którego roboty budowlane, usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia - w celu wykazania spełniania warunku. 

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 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: a) Odpisu 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 Pzp; - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu 

jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości, - 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 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie 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, - Dokumenty/oświadczenia 

Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania 

ofert. 



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

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 

mowa w pkt 9.7. IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty były wykonane, o 

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku wątpliwości, co do 

treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca nie jest obowiązany do 

złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

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 

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 25.000,00 zł 

(dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu 

składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru 

Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: 

84 1020 1462 0000 7902 0284 5832 z adnotacją: WADIUM – „przebudowa ul. 

Strzeleckiego i budowa ul. Studenckiej zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy” w 

systemie „zaprojektuj i wybuduj” b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych 

spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) 

gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej 



Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). Wadium 

wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi 

obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w ww. formie powinno być 

wystawione na: PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą przy Pl. Kościeleckich 3, 85-033 

Bydgoszcz. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, 

koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie 

przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy Pzp. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz winno być załączone w 

oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w 

siedzibie pełnomocnika Zamawiającego (Sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę 

zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie 

wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, 

zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b PZP. Wadium wniesione w pieniądzu 

przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona zwrotu 

wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku, gdy 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 



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: 

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: 

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

Kryterium cena 60,00

b) Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 10,00

Kryterium doświadczenie Projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej 10,00

Kryterium termin realizacji zadania 20,00

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: 

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: 

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian Umowy. Wszelkie zmiany Umowy, 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie 

w granicach wyznaczonych przepisami PZP, w tym art. 144 ust.1 PZP oraz określonych w 

niniejszej Umowie. 3. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treść 

stosunku prawnego nawiązywanego Umową, na które określona przyczyna wskazana poniżej, 

wywarła wpływ. 4. W trybie art. 144 ust.1 pkt 1 PZP, zmiany umowy będą mogły nastąpić 



wyłącznie w następującym zakresie: 1) ceny realizacji przedmiotu Umowy, z powodu jednej z 

następujących przyczyn niezależnych od stron Umowy: a) zmiany wysokości stawki VAT, w 

zakresie wynikającym ze zmiany przepisów prawa, skutkujące odpowiednią i proporcjonalną 

zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, b) zmian w przepisach prawa powodujących konieczność 

skorygowania wykonanych elementów projektu, c) w przypadku realizacji dodatkowych usług 

lub robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, d) w przypadku zmian Umowy, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2, e) wprowadzenie zmian nieistotnych, o których mowa w ust. 1 

pkt 4, f) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 5. 2) terminu realizacji przedmiotu Umowy, z 

powodu jednej z następujących przyczyn niezależnych od Stron Umowy: a. niemożności 

realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy 

obowiązujące przepisy oraz normy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie 

robót, b. niemożności, mimo gotowości Wykonawcy, przekazania terenu budowy Wykonawcy 

w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji Umowy; c. wystąpienia innych 

okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy, lub za które Wykonawca jest 

odpowiedzialny, d. gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z 

powodu następstw siły wyższej, e. jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację 

robót zgodnie z ich technologią, co musi zostać potwierdzone protokolarnie przez 

przedstawiciela Zamawiającego lub wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. f. 

konieczności wykonania usług lub robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 

wpływających na termin wykonania usług lub robót budowlanych objętych Umową, g. 

ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych (np. uzyskania decyzji 

administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i 

urządzeń), mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy i brak 

odpowiedzialności Wykonawcy został udokumentowany i przyjęty przez Zamawiającego, o ile 

spowodowało to zakończenie prac projektowych w terminie innym niż określone w Załączniku 

nr 5 do Umowy. h. zmiany w przepisach prawnych, mające wpływ na realizację umowy, i. 

konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie z 

wymogami służb środowiskowych), mające wpływ na realizację umowy, j. istotnych zmian 

projektowych wprowadzonych w wyniku przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, k. polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej 

rozwiązaniach projektowych (istotne zmiany wprowadzone po zakończeniu danego etapu 

wyszczególnionego w szczegółowym harmonogramie prac projektowych), l. wstrzymania 



przez Zamawiającego prac projektowych, m. odmowy wydania przez organy administracji 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, n. 

zmian w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, 

mających wpływ na termin realizacji, o. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od 

Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac 

projektowych; 3) zmiany Podwykonawców, w tym podmiotów trzecich, na zdolności których 

Wykonawca polegał wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadach 

określonych § 8 Umowy, 4) zmiany osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia, o których mowa w § 6 Umowy, pod warunkiem, że zaproponowana przez 

Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie 

mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 5) 

zmiany zapisów dotyczących bezpośrednich płatności wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dostaw lub usług wchodzących w zakres 

wykonywanych robót budowlanych, wynikających z dostarczonych Zamawiającemu 

postanowień umów o podwykonawstwo oraz zmian zapisów dotyczących kar umownych i 

odstąpienia od umowy, stanowiących konsekwencję zmiany płatnika należności należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 6) zmiany Umowy będą mogły nastąpić 

również, w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, a także zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 5. Dopuszczane są zmiany Umowy w przypadkach, o których mowa w art. 

144 ust. 1 pkt 2-6 UPZP, o ile zaistnieją opisane w nich okoliczności. 6. Zmiany Umowy nie 

mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 7. Postanowienie umowne zmienione z 

naruszeniem UPZP są nieważne. Na ich miejsce w Umowie wchodzą postanowienia umowne 

w pierwotnym brzmieniu. 8. Zmiana oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do 

wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, 

zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, zmiana osób 

upoważnionych do reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy oraz zmiana 

personelu Zamawiającego wymienionego w załączniku Nr 11 nie stanowią zmiany Umowy i 

wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony, 

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: 2020-02-12, godzina: 10:00, 

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 

> PL

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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


