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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/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

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:
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).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:zampub@mzk.torun.pl
http://www.mzk.torun.pl
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13/07/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-088132
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 126-257685
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/06/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
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.:
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,

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:257685-2017:TEXT:PL:HTML
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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);
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej:
1.1) Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), 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 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.:
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,
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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);
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
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
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
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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.
Powinno być:
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 usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te 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 w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; – 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.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/08/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 14/08/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/08/2017
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
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Data: 14/08/2017
Czas lokalny: 12:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający zmodyfikował również załącznik nr 5 do IDW (wykaz usług).


