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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172389-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Roboty drogowe
2014/S 099-172389
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miejski Zarząd Dróg
ul. Grudziądzka 159
Osoba do kontaktów: Marian Wierzbowski
87-100 Toruń
POLSKA
Tel.: +48 566693124
E-mail: mzd@mzd.torun.pl
Faks: +48 566612109
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzd.torun.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Budowa i utrzymanie dróg i obiektów mostowych

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Budowa Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul.
Grudziądzkiej.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Toruń,
województwo kujawsko-pomorskie, Polska.
Kod NUTS PL613

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Planowana inwestycja to odcinek Trasy Średnicowej Północnej o długości 3,05 km od skrzyżowania z ulicą
Grudziądzką do włączenia w ulicę Marii Skłodowskiej Curie wraz z przebudową ulicy M.C. Skłodowskiej. Trasa
Średnicowa Północna w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta przebiega
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od ul. Szosa Bydgoska przez skrzyżowanie z ul. Okrężną, Szosą Chełmińska do ul. Grudziądzkiej i dalej przez
skrzyżowanie z ul. Chrobrego, ul. Wschodnią i ul. Olsztyńską do ul. Szosa Lubicka. Budowa Trasy Średnicowej
Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta
na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa
Chełmińska (węzeł Wybickiego) Etap II: Odcinek od trasy mostowej w osi ul Wschodniej do
ul. Grudziądzkiej zakres rzeczowy etapu II obejmuje budowę drogi w klasie GP 1/2 (jednojezdniowa,
dwupasowa) o dł. 3,05 km na odcinku od ul. Grudziądzkiej do węzła drogowego w ciągu ul. Wschodniej
z włączeniem w ul. Skłodowskiej - Curie, budową jezdni, chodnika, drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia,
zieleni przydrożnej. Zbudowany będzie wiadukt nad torami kolejowymi wraz ze zjazdami, kładka dla pieszych,
przepust rowerowy, estakada dla rowerów i niepełnosprawnych i ekrany akustyczne. Realizacja zadania
związana jest z przebudową kolizji z sieciami infrastrukturalnymi:
z siecią elektryczną WN - przebudowa wynika z kolizji istniejących linii 110kV ( zakres wyłączony z przedmiotu
zamówienia);
z siecią gazową - istniejący gazociąg przeznaczony do zaślepienia a nieczynny odcinek w ul. Marii
Skłodowskiej-Curie do zlikwidowania;
z siecią wod. – kan.;
z siecią energetyczną SN i NN( zakres wyłączony z przedmiotu zamówienia);
z siecią teletechniczną;
z infrastrukturą PKP energetyka przy estakadzie;
z infrastrukturą telekomunikacji kolejowej przy estakadzie;
przełożenia 6 odcinków sieci ciepłowniczych kolidujących z trasą średnicową północną;
budowy sieci trakcyjnej na ulicy Curie Skłodowskiej wraz z konstrukcjami wsporczymi.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), nie
więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45233140, 45221120, 45232452, 45310000, 45232310, 45112710, 45234126, 45231300, 45233292,
45231000

II.1.6)

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

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 87 513 690,85 i najwyższa oferta 103 823 986,42 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
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IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP-271.101.2013

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 241-418398 z dnia 12.12.2013

3/5

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.5.2014
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 616917000
Faks: +48 225608362

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 159 022 477,56 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 87 513 690,85 i najwyższa oferta 103 823 986,42 PLN
Bez VAT

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie finansowane ze środków
własnych Zamawiającego oraz dofinansowywane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013. Oś priorytetowa I – Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie
1.1 – Infrastruktura drogowa.
VI.2)

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
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POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony
prawnej.
2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich
wniesienia określa Dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z
2013r. poz. 907 ze zm.).
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie Ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się:
a. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeśli były przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób;
b. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także 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.
c. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit. a i b powyżej 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.
8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
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ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.5.2014
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