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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257685-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Nadzór nad robotami budowlanymi
2017/S 126-257685

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 24/26
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Mikołaj Stefański
Tel.:  +48 566225504
E-mail: zampub@mzk.torun.pl 
Faks:  +48 566555339
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzk.torun.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.mzk.torun.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty
budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektami z grupy BiT-City II.
Numer referencyjny: MZK.D-251-03/17

II.1.2) Główny kod CPV
71247000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zampub@mzk.torun.pl
http://www.mzk.torun.pl
http://bip.mzk.torun.pl
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Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla zadań objętych
Projektem pn.:
1) „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT – City II” w rozumieniu „Warunków
Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego” (FIDIC)
oraz zgodnie z polskim prawem przy realizacji inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane
wraz z projektowaniem);
2) „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową
pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II” w rozumieniu „Warunków Kontraktowych dla
Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych
i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” (FIDIC) oraz zgodnie z polskim prawem przy realizacji
inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cześć A
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71310000
71520000
71540000
71541000
71521000
71000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla dla zadania „Budowa linii tramwajowej wraz
infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar – Etap I” objętego Projektem pn. „Poprawa funkcjonowania
komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT – City II” w rozumieniu „Warunków Kontraktowych dla Budowy dla
robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego” (opublikowanych przez Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), PO Box 311, CH-1215 Genewa 15, 4. wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008, tłumaczenie 1. wydania 1999, wydanych przez Stowarzyszenie Inżynierów
Doradców i Rzeczoznawców) oraz zgodnie z polskim prawem przy realizacji inwestycji obejmującej roboty
budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem);
2) Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego Banku, który obsługuje i gwarantuje emisję obligacji przez MZK w
Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
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Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć kompleksowe usługi Inżyniera Kontraktu poprzez sprawowanie kontroli
zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób (inspektorów nadzoru) wskazanych przez Wykonawcę do
realizacji zadania – inspektora nadzoru w zakresie robót torowo-drogowych / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób (inspektorów nadzoru) wskazanych przez Wykonawcę
do realizacji zadania – inspektora nadzoru w zakresie sieci instalacji, urządzeń elektrycznych,
elektroenergetycznych / Waga: 15
Cena - Waga: 70

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.06.01.00-00-0042/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cześć B
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71310000
71520000
71540000
71541000
71521000
71000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest:
1) Pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla zadań:
a) „Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej”,
b) „Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od Pl. Daszyńskiego do
ul. Ślaskiego”,
c) „Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu
Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska”,
d) „Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Pl. bp.
Jana Chrapka do ul. Podgórnej”,
e) „Zakup autobusów niskoemisyjnych (w zakresie budowy stacji do szybkiego ładowania autobusów
elektrycznych)”
objętych Projektem pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT – City II” w
rozumieniu „Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez
zamawiającego” (opublikowanych przez Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), PO Box
311, CH-1215 Genewa 15, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie 1. wydania 1999,
wydanych przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców) oraz zgodnie z polskim prawem przy
realizacji inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem);
2) Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego Banku, który obsługuje i gwarantuje emisję obligacji przez MZK w
Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć kompleksowe usługi Inżyniera Kontraktu poprzez sprawowanie kontroli
zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób (inspektorów nadzoru) wskazanych przez Wykonawcę do
realizacji zadania – inspektora nadzoru w zakresie robót torowo-drogowych / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób (inspektorów nadzoru) wskazanych przez Wykonawcę
do realizacji zadania – inspektora nadzoru w zakresie sieci instalacji, urządzeń elektrycznych,
elektroenergetycznych / Waga: 15
Cena - Waga: 70

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.06.01.00-00-0042/16.
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cześć C
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71310000
71520000
71540000
71541000
71521000
71000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla zadania „Przebudowa układu torowo-drogowego
w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego
w Toruniu – BiT-City II” objętego Projektem pn. „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen.
Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II” w
rozumieniu „Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych
i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” (opublikowanych
przez Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), PO Box 311, CH-1215 Genewa 15, 4. wydanie
angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą, tłumaczenie 1. wydania 1999, wydanych przez Stowarzyszenie
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców) oraz zgodnie z polskim prawem przy realizacji inwestycji obejmującej
roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem);
2) Pełnienie funkcji Doradcy Technicznego Banku, który obsługuje i gwarantuje emisję obligacji przez MZK w
Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć kompleksowe usługi Inżyniera Kontraktu poprzez sprawowanie kontroli
zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz wzorem umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób (inspektorów nadzoru) wskazanych przez Wykonawcę do
realizacji zadania – inspektora nadzoru w zakresie robót torowo-drogowych / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób (inspektorów nadzoru) wskazanych przez Wykonawcę
do realizacji zadania – inspektora nadzoru w zakresie sieci instalacji, urządzeń elektrycznych,
elektroenergetycznych / Waga: 15
Cena - Waga: 70
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPKP.03.05.02-04-0001/17.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 (z zastrzeżeniem art.
133 ust. 4) oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP.
2. spełniają warunki, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
II. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę:
1. Składane wraz z ofertą:
1.1. Oryginał (w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej) Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80
ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający
się o zamówienie. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest
przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany przez każdy z tych podmiotów JEDZ. Wskazówki wypełniania
JEDZ zawiera pkt 5 SIWZ.
1.2. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków prawnych. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności informacje, o których mowa w pkt 4.1.6 SIWZ.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz
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ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj. dokumentów, o
których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.16 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016,poz.1126)
w par. 5 pkt 1 (informacja z KRK), 2 (zaświadczenie Urzędu Skarbowego), 3 (zaświadczenie ZUS), 4 (odpis
z rejestru), 5 (oświadczenie dot. wyroku/decyzji o zaleganiu z uiszczaniem podatków, itp.), 6 (oświadczenie
dot. braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie), 9 (oświadczenia dot. podatków i opłat lokalnych),
szczegółowo opisanych w SIWZ, w pkt 4.3, z uwzględnieniem §7 oraz §8 ww. Rozporządzenia (dotyczy
Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawców mających
siedzibie na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której
dotyczy dokument wskazany w §5 pkt 1 ww. Rozporządzenia). W przypadku, gdy Wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca składa
skazane wyżej dokumenty i oświadczenia (potwierdzające brak podstaw do wykluczenia) również w odniesieniu
do tych podmiotów.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej:
1.1) Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) lub realizuje, co najmniej 2 usługi odpowiadające
swoim rodzajem usłudze będącej przedmiotem niniejszego postępowania polegającej na pełnieniu funkcji
Inżyniera Kontraktu w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne równoważne warunki kontraktu, każda o
wartości brutto nie mniejszej niż:
a) dla części A – 1 000 000 PLN brutto, dla zadań inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 100 000 000 PLN
brutto;
b) dla części B – 800 000 PLN brutto, dla zadań inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 80 000 000 PLN
brutto;
c) dla części C – 350 000 PLN brutto, dla zadań inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 35 000 000 PLN
brutto
a nadzorowane roboty budowlane obejmowały (obejmują) budowę lub przebudowę linii kolejowych lub
tramwajowych wraz z budową lub przebudową infrastruktury drogowej.
Uwaga! W przypadku składania oferty na kilka części podane wyżej kwoty sumują się odpowiednio dla części,
w których składana jest oferta [np. w przypadku składania oferty na część A i B wymagane doświadczenie (dla
obu części łącznie) obejmuje min. dwie usługi każda o wartości brutto nie mniejszej niż 1 800 000 PLN brutto,
dla zadań inwestycyjnych o wartości nie mniejszej niż 180 000 000 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt milionów
złotych brutto);
2. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, tj.:
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1) Ekspertem nr 1 na stanowisko Kierownika Zespołu (Inżynier Rezydent),
2) Ekspertem nr 2 na stanowisko Menedżera kosztów,
3) Ekspertem nr 3 na stanowisko Inspektora Nadzoru budowlanego w zakresie robót torowo-drogowych,
4) Ekspertem nr 4 na stanowisko Inspektora Nadzoru w zakresie robót sieci instalacji, urządzeń elektrycznych,
elektroenergetycznych,
5) Ekspertem nr 5 na stanowisko Inspektora Nadzoru w zakresie robót sieci teletechnicznych,
6) Ekspertem nr 6 na stanowisko Inspektora Nadzoru w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych,
7) Ekspertem nr 7 na stanowisko Inspektora Nadzoru w zakresie robót instalacji sanitarnych,
8) Ekspertem nr 8 – na stanowisko specjalisty w zakresie robót zieleni,
9) Ekspertem nr 9 – Inspektor Nadzoru robót w branży kolejowe urządzenia zabezpieczające i sterowania
ruchem (dotyczy części A),
10) Ekspertem nr 10 – Inspektor nadzoru robót kolejowych (dotyczy części A)
posiadającymi wymagane przez Zamawiającego wykształcenie, kwalifikacje (uprawnienia) oraz doświadczenie
zawodowe określone szczegółowo w pkt 3.2.3 ppkt 2 SIWZ.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a
oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).
Nie dopuszcza się łączenia funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień lub
kwalifikacji;
Dopuszcza się zaangażowanie większej liczby osób do pełnienia tej samej funkcji (z wyłączeniem Inżyniera
Rezydenta);
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę wraz z ofertą:
Oryginał (w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ), o treści zgodnej z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE (załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z
ofertą wypełniony i podpisany przez każdy z tych podmiotów JEDZ. Wskazówkami wypełniania JEDZ zawiera
pkt 5 SIWZ.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.:
1) Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli 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 określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione



Dz.U./S S126
05/07/2017
257685-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 12

05/07/2017 S126
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 12

przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu; – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;
2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
zgodne z treścią załącznika nr 7 do SIWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium w wysokości:
1) w części A: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
2) w części B: 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych
3) w części C: 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych);
— powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być
zgodny z terminem związania ofertą.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu – na rachunek MZK w Toruniu Sp. z o.o. nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 z adnotacją:
„Wadium – MZK.D-251-03/17: pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu, dot. część/części .. (wpisać
część której dotyczy)” . Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę jego wpływu na konto Zamawiającego.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.1.00r. o
utworzeniu PARP.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać
musi następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że
łącznie spełniają warunki określone przez Zamawiającego oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4) oraz ust. 5 pkt 1 i 8
ustawy,
b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
MZK w Toruniu Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26, Sala Narad.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Procedura odwrócona: Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa PZP,
tj. najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Unieważnienie postępowania: Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegające zwrotowi środki z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu
przyznane.
Ilekroć w ogłoszeniu mowa o SIWZ, należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia
MZK.D-251-03/17: pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty
budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektami z grupy
BiT-City II”.
Ilekroć w ogłoszeniu mowa jest o ustawie, PZP lub ustawie PZP, należy przez to rozumieć ustawę z dnia
29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164, ze zm.).
Wskazany w punkcie IV.2.6) ogłoszenia minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą należy
rozumieć jako 60 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

