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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Morska 350A
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-002
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioleta Miszka
E-mail: przetargi@skm.pkp.pl 
Tel.:  +48 587212929
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skm.pkp.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego – 9.525 szt. żeliwnych wstawek hamulcowych z dylatacjami 
typu DO-B-380
Numer referencyjny: SKMMU.086.57.22

II.1.2) Główny kod CPV
34322500 Klocki hamulcowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa do siedziby odbiorcy żeliwnych wstawek hamulcowych 
z dylatacjami typu DO-B-380 – 9.525 szt. z dylatacjami wykonanymi zgodnie z normą ZN-07 PKP/Cargo 8, 
wykonane z żeliwa wysokogatunkowego P10, spełniające wymagania normy ZN-07/PKP Cargo 4, o wadze 1 
sztuki (+/- 2%) 12,2 kg”

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

mailto:przetargi@skm.pkp.pl
www.skm.pkp.pl
https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne
https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34322500 Klocki hamulcowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia Cisowa Postojowa

II.2.4) Opis zamówienia:
Sukcesywna dostawa do siedziby odbiorcy żeliwnych wstawek hamulcowych z dylatacjami typu DO-
B-380 – 9.525 szt. z dylatacjami wykonanymi zgodnie z normą ZN-07 PKP/Cargo 8, wykonane z żeliwa 
wysokogatunkowego P10, spełniające wymagania normy ZN-07/PKP Cargo 4, o wadze 1 sztuki (+/- 2%) 12,2 
kg

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Ad. II.2.7
Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawcy winni wykazać brak podstaw wykluczenia określonych w art. 108 PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 
i 7 PZP, z zastrzeżeniem, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 
ust. 1 pkt 1 lit. h PZP, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP, jeżeli osoba, o której 
mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h PZP (lista 
podstaw wykluczenia Wykonawców zawarta jest w pkt 3.1-3.13 rozdziału V SWZ) poprzez złożenie JEDZ 
oraz na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 126 PZP pozostałych podmiotowych środków dowodowych 
określonych w pkt 2.2 – 2.8. i 3.2- 3.5 rozdziału VI SWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1.1. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca musi wykazać, że:
1.1.1 Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. (słownie: 
dwieście tysięcy złotych, 00/100).
1.1.2 Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 280.000,00 
zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). Wykonawca jest zobowiązany do posiadania 
polisy o podanej wyżej wartości w czasie obowiązywania umowy i w razie jej wygaśnięcia w trakcie umowy do 
odnowienia polisy i jej opłacenia.
1.1.3. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki określone w pkt 1.1.1. i 1.1.2. mogą być 
spełnione łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.1. Oświadczenie JEDZ
1.2. w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 2.1.1. rozdziału V SWZ, 
czyli warunku dotyczącego posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej, Zamawiający wymaga 
złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 
3 miesiące przed jej złożeniem potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100); 
(uwaga: informacje z różnych banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dotyczące tego 
samego Wykonawcy, w tym tego samego Wykonawcy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia nie podlegają sumowaniu);
1.3. w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 2.1.2. rozdziału V SWZ, 
czyli warunku dotyczącego posiadania aktualnego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową 
nie mniejszą niż 280.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). Zamawiający 
wymaga złożenia dokumentów potwierdzających że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
ubezpieczeniową nie mniejszą 280.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2.2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie zrealizował dostawę lub dostawy wstawek typu DO-B-380 do taboru kolejowego w ilości 
łącznej minimum 3.000 szt. Dla potwierdzenia spełnienia warunków Wykonawca powinien przedłożyć wykaz 
dostaw z podaniem przedmiotu i wartości dostawy, dat wykonania i odbiorców, sporządzony na formularzu 
zgodnym ze wzorem zawartym w SWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy w 
nim ujęte zostały wykonane należycie.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Na podstawie art. 57 PZP, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
b) zdolności technicznej lub zawodowej,
określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia.

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
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1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł, 00/100), 
wniesionym przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert.
2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych 
wart. 97 ust. 7 ustawy PZP.
3.Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą.
4. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
zwanego dalej zabezpieczeniem.
5.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto oferty 
zawierającej podatek VAT.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
1. Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia faktury.
2. Szczegółowe postanowienia dot. wynagrodzenia zawarte są w par. 3 projektu umowy stanowiącej zał. nr 3 do 
SWZ dostępnego pod adresem https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w 
Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego albo też 
elektronicznego odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego.
Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 
może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zawiera proj. Umowy - zał. nr 3 do SWZ dostępnego pod adresem https://
www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/11/2022
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/02/2023

https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne
https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne
https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego pok. nr 303, III piętro
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju 303 poprzez użycie aplikacji do 
szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 
klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Do oferty należy dołączyć:
-Formularz ofertowy - według załącznika nr 2 do SWZ,
- dokument potwierdzający wniesienie wadium,
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzający, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest 
umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 
z późn. zm.), a Wykonawca wskazał ich adresy internetowe w JEDZ,
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w 
imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o 
których mowa w pkt 13.3. niniejszego rozdziału SWZ,
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 
że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu oraz 
oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, a także dokumenty wykazujące 
uprawnienie do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby osoby, która podpisała zobowiązanie – jeżeli 
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów.
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie zgodnie z 
treścią art. 117 ust.4 PZP, z którego wynika jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy- według 
załącznika nr 8 do SWZ.
- Oświadczenie JEDZ Wykonawcy (lub oświadczenia JEDZ Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.1. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
1.2. Termin wniesienia odwołania
1.2.1.Odwołanie wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w 
terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
1.2.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku 
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
1.2.3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 2 i 3 niniejszego rozdziału SWZ (art. 515 ust. 1 i 2 
PZP) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, 
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
1.2.4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia;
1.2.5. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego;
1.2.6. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2022
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