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  Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacj 
 układu drogowego w ci   
 złem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydg
 usługi.
   1. Rodzaj zamówienia: Usługa w rozumieniu art.
ia usługi: 12 - usługi architektoniczne, in 

usługi in ynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajo zane z nim usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi bada i analiz technicznych, zgodnie z zał  
dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o c
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autor  cych w skład dokumentacji
    
 układu drogowego w ci    złem

 u, w zakresie i na warunkach szczegółowo okre 
 cej zał  

dwutorowej linii tramwajowej o długo   o długo  
Bydgoszcz Wschód oraz przebudowami układu drogowego
     






miejscu ogłoszenia niniejszego post powania: www.tramwajfordon.bydgoszcz.pl - zakładka 
   
      
 
 

 


 
   
       
   
 
  
 



    Forma peł

Nadzór autorski pełniony b 

 

 ała od ilo  do pełnienia nadzoru autorskiego dokonywanych prze 
   

    
   

materiałów potrzebnych do sprawowania nadzoru, b) załatwienie spraw zwi  
 
   
  zanych z pełnieniem nadzoru autorskiego poza terene
   
 zanych z załatwieniem spraw. W tym przypadku za jed  
 cych z potrzeb realizacji zadania, a za teren pełni 
  twórni materiałów

budowlanych, itp., a udział projektanta traktuje si 
 cego do pełnienia nadzoru autorskiego, przekazanym  
     w składzie, terminie i miejscu wskazanym
 
 
   

pracochłonno   
    
   
 
    

  

   zał 






kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słu   
     

składaj      
 ródłowych plikach edytowalnych) wraz z nast  
  nie z celem, któremu ma słu  
     
  
  cy przewiduje pełnienie nadzoru autorskiego w ł  
        
 
 
    



projektów zawartych w dokumentacji projektowej ,w ł    
 
 
  uzupełniaj 
   uzupełniaj 
  uzupełniaj 
   
   uzupełniaj  dzie posiadał 

finansowe na ich wykonanie. 3. Ł 

 uzupełniaj    

   uzupełniaj 
 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie 
 zło 



 zło 

 




 

 ci 15 000 (słownie: pi   

00/100) PLN, przed upływem terminu składania ofert.


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA

 lonej działalno   eli przepisy prawa nakładaj
 






Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru
  puje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w post 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru
  puje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w post 


III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru
  puje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w post 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru
   
 
    
 
  
 ce do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
 wiadczenie zawodowe: wykonał jako projektant lub nadzorował, w zakresie
  
  
   ce do pełnienia
 
 wiadczenie zawodowe: wykonał jako projektant lub nadzorował, w zakresie nadzoru autorskiego, co najmni
   
 

    
 ce do pełnienia samodzielnych funkcji przy opracowa
 
 
 wiadczenie zawodowe: wykonał jako projektant lub nadzorował, w zakresie nadzoru
  
    




  

   ce do pełnienia
 wiadczenie zawodowe: wykonał






jako projektant lub nadzorował, w zakresie nadzoru autorskiego, co najmniej 2 projekty, składaj  
 
 
  
 wiadczenie zawodowe: wykonał jako projektant lub nadzorował, w zakresie
    
  

    
 ce do pełnienia samodzielnych funkcji przy opracowa
  

 wiadczenie zawodowe: wykonał jako projektant lub nadzorował, w zakresie
    
  

   

zawodowe: wykonał jako projektant lub nadzorował, w
 cy obiektów kubaturowych budownictwa przemysłowego  

   wiadczenie zawodowe: wykonał

jako projektant lub nadzorował, w zakresie nadzoru  
kubaturowych budownictwa przemysłowego lub ogólnego 
 złów i stacji kolejowych - minimalna liczba osób: 1
   złów i stacji kolejowych,
 wiadczenie zawodowe: wykonał jako projektant lub nadzorował, w zakresie nadzoru autorskiego,
 
 
   
   wiadczenie zawodowe: wykonał jako projektant lub

nadzorował, w zakresie nadzoru autorskiego, co najm  
   
  
     
     
  
    obejmowały pełnego zakresu,
       
    
 ł        






 . Ocena spełniania wymienionego wy ej warunku udziału w post 

dokonana zgodnie z kryterium -spełnia/nie spełnia-, na podstawie dokumentów doł  
  

spółka cywilna), ww. warunek udziału w post powaniu spełniaj ł   
 nie od charakteru prawnego ł  



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru
     
 

   

(słownie: trzysta tysi cy 00/100) PLN, 2) posiada opłacone ubezpieczenie o 
zakresie prowadzonej działalno    
 ci 600 000,00 (słownie: sze  cy złotych 00/100) PLN. W przypadku, gdy w dokument
    Wykonawcy, kwoty zostały okre 
  publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
 łoszenia NBP nie opublikował 
 

 redni kurs NBP. Ocena spełniania wymienionego wy 

warunku udziału w post łnia/nie spełnia-, na podstawie
dokumentów doł    
m, spółka cywilna), ww. warunek udziału w post 

spełniaj ł     
charakteru prawnego ł  
   

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO 


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko 
 wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post  y przedło  
               

wiadczenie usług, kontrol             
   wiadczenia i wykształcenia niezb        
  
                
 eli ustawy nakładaj   


banku lub spółdzielczej kasy oszcz        

      ce przed upływem

terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post   


opłacon                 






 ci cywilnej w zakresie prowadzonej działalno  

Wykonawca powołuj  przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w pos 
1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkła   
 dzie dysponował wykonawca:


banku lub spółdzielczej kasy oszcz     

 

                   

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post 

 y przedło  
 

aktualny odpis z wła        acji o działalno    
                 
                 cy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofer
  wiadczenie wła            

opłacaniem podatków, lub za  e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło 
na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła     
   ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  wiadczenie

wła ciwego

oddziału

Zakładu

Ubezpiecze

Społecznych

lub

Kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj  e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubez
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło 
raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła  
  ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post 

zamówienia albo składania ofert;
                   
    cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
 powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofer
   
       cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
 powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofer
                     
    cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
 powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofer






wykonawca powołuj  

przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w pos    

    brały udział w realizacji cz

ci zamówienia, przedkłada tak     

 

  politej Polskiej, przedkłada:
   

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadł           cy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udział   powaniu o udzielenie zamówienia albo składania


nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo

e uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozł enie na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało 
wykonania decyzji wła    ce przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofer
                    

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post     
składania ofert;

 wiadczenie wła          
    
 cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post   

zamówienia albo składania ofert;
 wiadczenie wła          
                    
   cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post 

udzielenie zamówienia albo składania ofert.
   ci do tej samej grupy kapitałowej


cych do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu us

  y do grupy kapitałowej;


   
    
 cy sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zam 






 dzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu  

oraz oceny, czy stosunek ł    
 
 zany jest zło  , przez doł 
    
 
 dzie ł czył wykonawc z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału inn





 

   

  
 
   nych od stron umowy: - siła wy  
  
   cego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z win

prawnych, - przedłu   
nia siłami

własnymi/przy udziale Podwykonawców, na pisemny, uz
 opierał si  c spełnianie warunków udziału w post 
  e spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym ni 
  
 a opierał si  c spełnianie warunków udział
   e spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym ni  
 lił na etapie post 

  

    Bezpłatnie na:


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post 
  lona w pkt I.1 ogłoszenia, pokój nr 411..
   okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składa
  






 dzie współfinansowane ze 
  rodowisku, Działanie 7.3 - Transport Miejski w Obsz
I.2 ogłoszenia - czas trwania zamówienia : Zamawiaj 

zamówienie zostało zrealizowane w terminie 24 miesi   
budowy Wykonawcy robót budowlanych, nie dłu   czenia pełnienia
   
   
  

w pkt I.1 ogłoszenia, pok. 411..
   
    
 stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by 

na sfinansowanie cało 







