
 

 
Gdynia, dnia 31.05.2021 r. 

 
 

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o.  
ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU.086.14.21. 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie prac budowlanych 
związanych z odwodnieniem międzytorza dla zadania pn. „Odwodnienie 
międzytorza torów nr 501 i 502 w km 13.250 – 13.395” (przystanek Sopot 
Kamienny Potok) - znak: SKMMU.086.14.21 
 
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z odwodnieniem 

międzytorza dla zadania pn. „Odwodnienie międzytorza torów nr 501 i 502 w km 13.250 – 

13.395” (przystanek Sopot Kamienny Potok). 

Szczegółowy zakres przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne jest składanie ofert 
wariantowych lub częściowych. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień 
uzupełniających do wysokości 13 000,00 zł netto. 
 
II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 

września 2021 r. 

 

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:  

Lp. Warunek Potwierdzenie spełniania warunku 

1.  Wykonawca musi być uprawniony do 

występowania w obrocie prawnym zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi. 

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 

wydruk informacji odpowiadającej 

odpisowi aktualnemu z Rejestru 

Przedsiębiorców – pobranej na podstawie 

art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym albo wydruk z 

CEiDG, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 

ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania przez 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 

Sp. z o.o.  zamówień sektorowych 

podprogowych na roboty budowlane, 

dostawy i usługi a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenie w zakresie §13 

ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu 

2. W przypadku podmiotów występujących 

wspólnie -  

Pełnomocnictwo sygnatariusza 

3. Wykonawca musi spełniać wymagania 

określone w §11 ust.1 Regulaminu udzielania 

przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 

Sp. z o.o. zamówień sektorowych 

Pisemne oświadczenie wykonawcy 

potwierdzające spełnianie tego warunku- 

na załączniku numer 3 do SIWZ 



 

 

podprogowych na roboty budowlane, dostawy i 

usługi, o których mowa w art. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

 

4. Wypełniony Formularz  oferty. 

 

Na załączniku numer 1 do SIWZ 

 

5. Doświadczenie zawodowe: 

Wymagane jest wykonanie przez Wykonawcę 

co najmniej jednego zamówienia polegającego 

na budowie, przebudowie bądź remoncie 

kanalizacji deszczowej lub odwodnienia toru o 

wartości minimum 100 000,00 zł netto w ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert – obejmującego uzyskanie 

pozwolenia na budowę. 

Pisemne oświadczenie wykonawcy 

potwierdzające spełnianie tego warunku- 

na załączniku numer 4 do SIWZ, z 

podaniem wartości i dat oraz załączonymi 

dokumentami potwierdzającymi należyte 

ich wykonanie 

 

6 Dysponowanie osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: 

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, 

że na potrzeby realizacji zamówienia 

dysponuje lub będzie dysponował osobą o 

następującej specjalności:  

Kierownik budowy – posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi z zakresu sieci i 

instalacji sanitarnych, bądź w specjalności 

inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych 

obiektów budowlanych. Doświadczenie 

zawodowe - co najmniej trzy lata 

doświadczenia na stanowisku kierownika 

budowy/kierownika robót w rozumieniu Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym 

jako kierownika budowy co najmniej jednej 

roboty budowlanej w zakresie urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym.  

 

Wykonawca winien przedłożyć wykaz 

osób – stosowną informację o Kierowniku 

budowy w zakresie wskazanym w pkt 2.5. 

ppkt 6., który będzie uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, wraz z 

informacjami na temat kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakres 

wykonywanych czynności oraz informację 

o podstawie do dysponowania tą osobą - 

według wzoru Załącznika nr 5 do 

niniejszej SIWZ. 

Wykonawca może polegać na osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia 

innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków.  

Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia informacji o oddaniu przez 

inny podmiot do dyspozycji niezbędnych 

osób na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

7. Wypełniony kosztorys Na podstawie przedmiaru robót – 

kosztorys ofertowy powinien być złożony 

wraz z ofertą. 

 
IV. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna stronie internetowej 
www.skm.pkp.pl 
 
 
 
 
 

http://www.skm.pkp.pl/


 

 
V. Oferty należy składać do dnia: 19 maja 02 23 czerwca 2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie 
Zamawiającego tj.: 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 
ul. Morska 350 a 
81-002 Gdynia 
Wydział Zamówień Publicznych i Umów, III piętro, pok. nr 303 

 
VI. Termin związania z ofertą – Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od 

dnia, w którym upływa termin składania ofert.  

 
VII. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

Lp. KRYTERIUM RANGA  

1. Cena oferty 100% 

    
 
UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu 
udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień 
sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi*.  
 
*Przedmiotowy regulamin znajduje się na stronie: www.skm.pkp.pl  
 

http://www.skm.pkp.pl/
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