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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:
Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w ramach
realizacji projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”
Numer referencyjny: MZK.D-251-01/17

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego, na podstawie przygotowanych projektów koncepcyjnych i pozyskanych
warunków technicznych dla realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
Część A:
Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar – Etap I;
Cześć B:
1) Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej;
2) Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od ul. Pl. Daszyńskiego
do ul. Ślaskiego;
3) Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu
Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska;
4) Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Pl. bp
Chrapka do ul. Podgórnej;
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oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych.

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

17/03/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-011658
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 020-034065
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/01/2017

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: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/03/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 05/04/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/03/2017
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 05/04/2017
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ m. in. w
zakresie kryteriów oceny ofert (punkt 17 lit. c IDW otrzymał nowe brzmienie, m. in. wprowadzono wymóg:
Wykonawcy, którzy chcą uzyskać dodatkowe punkty w ramach oceny ofert w kryterium „doświadczenie osób
(projektantów)” muszą wypełnić odpowiednie pola w formularzu ofertowym (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz
dodatkowo załączyć do oferty, dla każdego z projektantów wskazanych w złączniku nr 7, którego doświadczenie
ma być punktowane, informacje o każdym z wykonanych przez niego projektów branżowych przedstawionych
do oceny); zmieniono również treść załącznika nr 7 do SIWZ oraz tytuł załącznika nr 6 do SIWZ. Szczegółowe
informacje i dokumenty w powyższym zakresie udostępniono na podstronie przetargu na stronie: http://
bip.mzk.torun.pl.
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