
Modernizacja torowisk 
tramwajowych i sieci trakcyjnych



Modernizacja torowisk tramwajowych i sieci 
trakcyjnych jest realizowana 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



(wpłynęło łącznie 418 pytań do przetargu) 

3 marca 2020 r. 
ogłoszenie przetargu na:

zadanie 2: Modernizację torowiska wraz z siecią 
trakcyjną w ul. Bydgoskiej
zadanie 3: Modernizację torowiska tramwajowego wraz              
z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego 
do ul. Ślaskiego
zadanie 4: Modernizację torowiska tramwajowego wraz               
z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od placu 
Niepodległości do ul. Reja

Przetarg
na modernizację 
torowisk 
tramwajowych



26 maja 2020 r. 
otwarcie ofert, 
do przetargu 
stanęło 6 firm

LIDER KONSORCJUM: COLAS RAIL POLSKA SP. Z O.O. 

PARTNER KONSORCJUM: COLAS RAIL SAS

TORPOL S.A.

TOR KAR SSON SP. ZO.O. SP.K

STRABAG SP.  Z O.O.

ZUE S.A.

BALZOLA POLSKA SP. Z O.O.
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13 sierpnia 2020 r. 
przekazanie dokumentacji 
do kontroli uprzedniej 
Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych

4 listopada 2020 r. 
podpisanie umowy
łączna wartość kontraktu: 
104.622.396,39 zł brutto

31 lipca 2020 r. 
wybór oferty  Balzola Polska Sp. z o.o.

26 października 2020 r. 
pozytywny wynik kontroli uprzedniej 
Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych

do połowy 2022 r.
planowane zakończenie prac





Harmonogram realizacji – zadanie 3

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 

od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego z wyłączeniem Ronda Sybiraków 

Termin realizacji: do 13 miesięcy, tj. od 04.11.2020 r. do 04.12.2021 r.

Prace będą prowadzone niezależnie od pozostałych odcinków bez długotrwałego 

wstrzymywania ruchu tramwajowego. Planowane jest wprowadzenie wahadłowego 

ruchu tramwajów



Harmonogram realizacji – zadanie 4

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 

na odcinku od Placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska 

• odcinek ul. Kraszewskiego (z wyłączeniem przejazdu w ul. Moniuszki) 

Termin realizacji: do 6 miesięcy, tj. od 04.11.2020 r. do 04.05.2021 r.

• odcinek ul. Broniewskiego od ul. Sienkiewicza do ul. Reja wraz ze skrzyżowaniem 

z ul. Reja 

Termin realizacji: do 7 miesięcy, tj. od 04.05.2021 r. do 04.12.2021 r.



Harmonogram realizacji – zadanie 2

Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej

• odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza

Termin realizacji: do 6 miesięcy, tj. od 04.05.2021 r. do 04.12.2021 r.

• odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem 

do ul. Chopina) 

Termin realizacji: do 8 miesięcy, tj. od 04.12.2021 r. do 04.08.2022 r.

Ze względu na lokalizację torowisk w zadaniach 2 i 4 konieczna jest koordynacja 

terminów realizacji poszczególnych odcinków robót, aby do minimum ograniczyć 

wyłączenia z ruchu tramwajów





Stan obecny torowisk – zadanie 2  
ul. Bydgoska

ul. Bydgoska, skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza



Stan obecny torowisk – zadanie 3

ul. Szosa Lubicka ul. Szosa Lubicka



Stan obecny torowisk – zadanie 4
ul. Kraszewskiego

ul. Broniewskiego, skrzyżowanie z ul. Reja



Zakres robót

przebudowa torowisk tramwajowych, w tym 
budowa torowiska zielonego wraz z systemem 
zraszania

przebudowa sieci trakcyjnej z wymianą słupów 
trakcyjnych

wymiana nawierzchni drogowej w zakresie 
wynikającym z przebudowy torowisk

wymiana lub odtworzenie nawierzchni na 
fragmentach chodników 

przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych 

na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych

rozbudowa systemu informacji podróżnych



Stan docelowy ul. Bydgoska – zadanie 2



Stan docelowy ul. Szosa Lubicka – zadanie 3



Stan docelowy ul. Broniewskiego – zadanie 4



Dziękuję za uwagę


