
Budowa nowej linii tramwajowej 
do tzw. Osiedla Jar

uruchomienie przetargu



Miasto za pośrednictwem 

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. 

wszczyna postępowanie przetargowe 

na budowę nowej linii do tzw. Osiedla Jar

realizowane w ramach projektu 

„Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT - City II” 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020



Informacje 

o projekcie

Całkowita wartość projektu:
400 403 080, 64 zł

Kwota dofinansowania: 
213.328.032,32 zł (66,17%)

Zadania:
• zad.1 - Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą do tzw. osiedla Jar
• zad.2-5 - Modernizacja torowisk tramwajowych 
• zad.6 - Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego 

(5 szt.).
• zad.7 - Zakup pojazdów technicznych
• zad.8 - Zakup autobusów niskoemisyjnych 

(6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich 
ładowania 14 autobusów hybrydowych)



24 grudnia 2020 r. 

przekazanie ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii 

Europejskiej

29.12.2020 r. 
planowane ogłoszenie postępowania przetargowego 
na stronie BIP MZK

15.02.2021 r.
termin składania ofert w przetargu

Przetarg
na budowę 
nowej linii 
tramwajowej 
do tzw. os. Jar



Przebieg linii 
tramwajowej 
do tzw. Osiedla Jar

nowa linia tramwajowa przebiegać 
będzie z centrum Szosą Chełmińską, 
ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory 
i Watzenrodego do nawrotu 
w ul. Strobanda



Zrealizowany 
odcinek 

lipiec -sierpień 2018 r. 

wybudowano 2 przejazdy 
tramwajowo - drogowe na 
skrzyżowaniach Szosa 
Chełmińska – Żwirki i Wigury 
oraz Szosa Chełmińska – Długa



Część A

budowa nowej linii tramwajowej 
wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą do os. Jar na 
odcinku ulic: Watzenrodego 
od skrzyżowania z ul. Strobanda
(z tym skrzyżowaniem), Ugory, 
Polnej, do przejazdu kolejowo-
drogowo-tramwajowego                       
w ul. Legionów

Przetarg został podzielony na dwie części:



Część B

budowa nowej linii tramwajowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
do os. Jar na odcinku ulic: 
Legionów, od przejazdu kolejowo-
drogowo-tramwajowego 
w ul. Legionów (z tym przejazdem), 
Ronda Czadcy, Długiej i Szosy 
Chełmińskiej do skrzyżowania 
przy pl. NOT (z tym skrzyżowaniem) 
wraz z wyposażeniem podstacji 
trakcyjnej

Przetarg został podzielony na dwie części:



Istotne informacje dla oferentów:

• możliwość składania ofert częściowych
• kryteria oceny ofert:

• cena (85%)
• gwarancja (10%)
• doświadczenie Kierownika Budowy (5%)



Najważniejsze zadania wykonawcy:

• budowa torowiska tramwajowego - 11 260,46  mtp

• budowa oraz przebudowa fragmentów jezdni, chodników i ścieżek rowerowych 

• budowa sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

• budowa nowej oraz przebudowa istniejącej sygnalizacji na skrzyżowaniach

• montaż 26 szt. nowych tablic SIP

• budowa 26 szt. peronów przystankowych tramwajowych 

• montaż 31 wiat przystankowych

• budowa zielonych przystanków w wybranych lokalizacjach



Zagospodarowanie 
zieleni

• nasadzenia 127 drzew
• przesadzenie 110 drzew 

i ok. 1 500 m2 krzewów
• założenie ok. 7 950 m2 łąk 

kwietnych oraz ok. 4 060 m2

pozostałej powierzchni 
zielonej (m. in. krzewy i trawy 
ozdobne)

Dąb szypułkowy

łąki kwietne

Rozchodnik okazały



zielone torowiska

• w ramach projektu realizowanego                
w rejonie pl. Rapackiego powstanie zielone 
torowisko o łącznej długości ok. 350 mtp
(ok. 175 mb)

• w ramach projektu „Poprawa 
funkcjonowania komunikacji miejskiej 
w Toruniu – BiT-City II” powstanie łącznie 
ponad 9,1 tys. mtp (ok. 4 550 mb) 
zielonego torowiska, w tym:
• zadania modernizacyjne                                    

– ok. 5 520 mtp (ok. 2 760 mb) 
• budowa nowej linii do tzw. Osiedla Jar 

– ok. 3 620 mtp (ok. 1 810 mb)



II kwartał 2021 r. 
wybór wykonawcy              

Przełom II/III kwartału 2021 r.                    
podpisanie umowy z wykonawcą
(po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli uprzedniej 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych)

2
do 15 lutego 2021 r. 
termin składania ofert w przetargu

1

do 31.05.2023 r.
planowane zakończenie prac

4

Harmonogram najbliższych działań

3



korzyści              
z realizacji 
zadania

• nowe połączenie tramwajowe

• dodatkowy transport dla 
mieszkańców nowego osiedla

• zwiększenie wykorzystania 
bezemisyjnego transportu miejskiego

• zmniejszenie ruchu samochodowego 
w mieście

• nowa, bezpieczna infrastruktura 
drogowo-torowa



Dziękuję za uwagę


