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 Gdynia, 2021-09-02 
 
 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

 

oczyszczenie nawierzchni torowej na stacji Gdańsk Główny 
 

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 29  
e-mail: skm@skm.pkp.pl  
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na 
oczyszczeniu torów stacyjnych na stacji Gdańsk Główny (tory nr 501 i 502) na długości od km -
0,100 do km 0,255.  
Nawierzchnia torów wykonana jest w technologii bezpodsypkowej w systemie RHEDA (podkłady 
dwublokowe zintegrowane z warstwą nośną ułożone na betonowej płycie.). Szerokość płyty 2,7 
m, powierzchnia 1917 m2. 
 
 
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU ROBÓT WYKONAWCY: 
 

1. Zakres prac obejmuje oczyszczenie nawierzchni ze wszelkich zanieczyszczeń (głównie 
substancjami ropopochodnymi – pozostałości smarów). Zanieczyszczenia należy usunąć 
ręcznie lub mechanicznie, a następnie usunąć ich pozostałości z płyty za pomocą wody 
lub odpowiednich środków chemicznych. 

2. Przy wyborze technologii wykonywania prac należy wziąć pod uwagę brak możliwości 
odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (brak odpowiednio 
przystosowanych urządzeń do odbioru zanieczyszczonych ścieków w miejscu 
wykonywania prac) i konieczność wykonywania czyszczenia w sposób uniemożliwiający 
przedostanie się zanieczyszczeń do kanalizacji deszczowej. 

3. Prace odbywać się będą podczas zamknięć nocnych lub weekendowych w terminach 
uzgodnionych przez obie strony 

4. Wykonawca ma obowiązek wykonać prace zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym 
zapytaniu ofertowym; 

5. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu 
sprzętu i urządzeń własnych.  

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pobór wody i energii elektrycznej;  
7. Wykonawca przed sporządzeniem oferty cenowej ma obowiązek przeprowadzenia wizji 

lokalnej z przedstawicielem Zamawiającego;   
8. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania prac w rozumieniu 

przepisów o ochronie środowiska i odpadach i musi posiadać wymagane prawem decyzje 
w tym zakresie (wpis w BDO).  
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Obowiązki Wykonawcy:  
a) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie 

robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – 
techniczne w zakresie realizacji zamówienia.  

b) Wykonawca prace będzie prowadził w czynnym miejscu publicznym w taki sposób 
by stwarzał minimalne utrudniania podróżnym.  
 
 

IV. ISTOTNE WARUNKI UMOWY: 
1) Protokolarne potwierdzenie przez Przedstawicieli Zamawiającego wykonania  prac jest 

warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę. 
2) Zapłata za wykonane zamówienie nastąpi na podstawie faktury w terminie 14 dni od daty 

złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego. 
3) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny 

przedmiotu zamówienia. 
4) Wykonawca wyszczególni i wyceni w ofercie wszelkie prace dodatkowe nie ujęte w 

zapytaniu ofertowym a których konieczność wykonania zostanie ujawniona podczas wizji 
lokalnej; 

 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 15 listopada 2021 r 
 
VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ul. 
Morska 350 A 81-002 Gdynia tel. (58) 721 29 29 w Sekretariacie – osobiście, kurierem, za 
pośrednictwem poczty lub mailem na adres: mlipska@skm.pkp.pl (oferta w tym wypadku ma być 
podpisana przez osobę uprawnioną i opatrzona podpisem elektronicznym bądź zeskanowana). 
 
VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT : w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021 r. 
 
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Oferta musi posiadać pełną nazwę oferenta, 
adres/siedzibę oferenta, numer telefonu, numery NIP, REGON oraz BDO, e-mail, cenę oferty 
netto/brutto, termin wykonania, numer oferty, datę sporządzenia oferty, podpis oferenta.  
 
 
IX. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:  
Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium „cena”. Zostanie wybrana oferta 
najkorzystniejsza cenowo. 
 
X. 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. 
 
XI. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
Magdalena Lipska, tel. 668 494 184 w dni robocze, w godz. 07:00 – 15:00,  
e - mail: mlipska@skm.pkp.pl   
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