SKMDI2a.210.4.20

Gdynia, 2020-12-21

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zapewnienie wymaganej
wydajności hydrantów zewnętrznych na PRT Wejherowo wraz z analizą wyboru zbiornika
czy przebudową sieci istniejącej
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
ul. Morska 350 A
81-002 Gdynia
tel. (58) 721 29 11
e-mail: skm@skm.pkp.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano –
wykonawczej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim na zapewnienie wymaganej
wydajności hydrantów zewnętrznych na PRT Wejherowo. W wyniku przeprowadzenia przeglądów
eksploatowanych hydrantów zewnętrznych uzyskano wyniki nie zapewniające warunków
minimalnego ciśnienia przy przepływie (MPa) oraz minimalnej wydajności na zaworze (dm3/s).
Poniżej wyniki z pomiarów (hydranty podziemne):
Nr
hydr
1
2
3

Śr.hydrantu
(mm)
80
80
80

Średnica dyszy
pomiarowej (mm)
DP26
DP26
DP26

Wydajność
(dm3/s)
4,51
3,85
3,85

Ciśnienie przy
przepływie (MPa)
0,04
0,03
0,03

Ciśnienie
statyczne (MPa)
0,39
0,38
0,38

W związku z powyższym wymaga się zaprojektowania takiego rozwiązania w celu zapewnienia
wydajności hydrantów zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W ramach zapytania ofertowego jest uzyskanie koniecznych i odpowiednich informacji od
gestorów sieci wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych do zadania warunków i uzgodnień
celem zaprojektowania odpowiedniego i dogodnego rozwiązania dla w/w problemu.
Opracowanie dokumentacji w której skład wchodzi :
1. Przygotowanie koncepcji robót na które zostanie sporządzona dokumentacja projektowa
w porozumieniu i do akceptacji przez Zamawiającego.
2. W zakresie opracowania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem potrzebnych warunków, uzgodnień i opinii wraz z pozyskaniem materiałów
do celów projektowych (map, warunków, opinii, decyzji, operatów wodnoprawnych, zgód
właścicieli działek itp.)
3. Opracowanie dotyczy również potrzebne branże niezbędne do wykonania dokumentacji
projektowej przez uprawnionych projektantów.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót zgodnie z :
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
- Prawo Budowlane
5. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym
6. Wykonanie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego
7. Ustalenie z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania.
III. FORMA ORAZ ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI
W skład opracowania wchodzą:
1) Projekt zagospodarowania terenu– 4 egzemplarze
2) Projekt architektoniczno-budowlany – 4 egzemplarze
3) Projekt techniczny – 4 egzemplarze
4) Przedmiar robót – 4 egzemplarze
5) Kosztorys inwestorski – 4 egzemplarze
6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egzemplarze
Dokumentacja winna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonana w
czytelnej formie drukowanej formatu A4 o jednolitej szacie graficznej oraz oprawiona w okładkę.
Wymagane jest również dostarczenie edytowalnej dokumentacji technicznej w formie
elektronicznej na nośnikach DVD w 3 egzemplarzach. Dokumentację projektową należy wykonać
zgodnie z obowiązującą procedurą Prawa Budowlanego art. 20 oraz
obowiązującymi
uzgodnieniami ppoż. i bhp.
Zamawiający planuje przedsięwzięcie, jako zgłoszenie prac. W przypadku odrzucenia
zaproponowanej formy przez urząd administracyjny należy zredagować projekt do potrzeb
pozwolenia na budowę.
IV. INNE WYMAGANIA
1) Przedstawione założenia nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ich weryfikacji.
Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszystkich
niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania dokumentacji
2) Dokumentacja przed sporządzeniem i przedłożeniem do Zamawiającego musi być
poprzedzona koncepcją złożoną w terminie 15 dni od podpisania umowy jako materiał
wyjściowy do sporządzenia dokumentacji projektowo – wykonawczej;
3) Dokumentacja winna być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.
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4) Wykonawca powinien przewidzieć w ofercie cenowej wszystkie prace towarzyszące dla
realizacji zadania.
V. ISTOTNE WARUNKI UMOWY:
1) Zapłata za wykonane zamówienie nastąpi na podstawie faktury w terminie 30 dni od daty
złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.
2) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny
przedmiotu zamówienia.
3) Przedmiot umowy obejmuje przeniesienie prac autorskich na Zamawiającego
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wykonanie dokumentacji max. 180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, przy czym
wstępna koncepcja powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie do 15 dni od dnia
podpisania umowy.
VII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ul.
Morska 350 A 81-002 Gdynia tel. (58) 721 29 11 w Sekretariacie – osobiście, kurierem, za
pośrednictwem poczty lub mailem na adres: przetargi@skm.pkp.pl (oferta w tym wypadku ma być
podpisana przez osobę uprawnioną i zeskanowana).
VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT : w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2021 r.
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Oferta musi posiadać pełną nazwę oferenta,
adres/siedzibę oferenta, numer telefonu, numer faksu, numer NIP, REGON, e-mail, cenę oferty
netto/brutto, termin wykonania, numer oferty, datę sporządzenia oferty, podpis oferenta.
X. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie
kryterium „cena”. Zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo.
XI. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
XII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Barbara Żurawicz, PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia, pokój nr
326A tel. (58) 721 29 29 wew. 2108 lub kom. 662-257-416 w dni robocze, e-mail:
bzurawicz@skm.pkp.pl
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji w terenie w celu dokładnego oszacowania
ceny wykonania przedmiotu zamówienia przez podmioty zainteresowane złożeniem oferty.

K/o:
1. SKM DI2a a/a
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