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SKMDI.512.2.21        Gdynia, 2021-03-16 
Zał.: 1 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SKMDI.512.2.21 
 

 
Dot.: Zapytanie ofertowe na remont drogi wewnętrznej 
 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na remont drogi 
wewnętrznej na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa. W zakresie zadania przewiduje się: 
 

1. Demontaż istniejącej drogi z płyt drogowych o łącznej powierzchni około 250m2 
2. Przewiezienie zdemontowanych płyt drogowych w inną część stacji (około 700m) i 

ułożenie na gruncie na potrzeby wykonania placu utwardzonego. 
3. Demontaż 3 przejazdów kolejowo-drogowych wewnątrz zakładowych wykonanych w 

technologii płyt CBP. Podkłady drewniane staroużyteczne i płyty drogowe 
przetransportować w miejsce wskazane przez Naczelnika Sekcji na terenie stacji Gdynia 
Cisowa Postojowa 

4. Wykorytowanie nawierzchni toru pod przejazdami, wbudowanie podkładów 
strunobetonowych staroużytecznych (na terenie stacji GCP), balastowanie podkładów 
tłuczniem (dopuszcza się tłuczeń staroużyteczny) i podbicie toru do istniejącej niwelety. 
Pod podkładem musi być co najmniej 10cm tłucznia. Szyny istniejące do ponownego 
wykorzystania. 

5. Wykonanie nawierzchni przejazdu jako płyta żelbetowa monolityczna wylewana na mokro. 
Wewnątrz toru należy wykonać właściwy rowek na obrzeże koła z wykorzystaniem 
kątownika stalowego montowanego do śruby stopowej. Beton zbrojony siatką zbrojeniową 
przeciwskurczową o wytrzymałości min. C30/37 

6. Wykonanie podbudowy o grubości min 15cm z kruszywa łamanego lub betonu min C12/15 
pod nawierzchnię drogi (około 250m2). 

7. Wykonanie nawierzchni drogi na podbudowie z płyt Jomb o grubości min 12,5cm lub jako 
płyta monolityczna żelbetowa wylewana na mokro dylatowana nie rzadziej niż 6m z 
dyblami 

8. Urobek ziemi z Wykopu należy przewieźć na plac na których układane będą płyty staro 
użyteczne lub rozplanować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 

Materiał (z wyjątkiem podkładów strunobetonowych uzbrojonych i szyn), sprzęt, transport i 
robocizna jest po stronie Wykonawcy.  
Termin na wykonanie prac: 2 miesiące od podpisania umowy, przy czym dopuszczalny okres na 
zamknięcie drogi określa się na 1 miesiąc 
Płatność jednorazowa po zakończeniu umowy i odbiorze protokolarnym robót. 
Okres gwarancji: 24 miesiące 
Przed złożeniem oferty obowiązkowa jest wizyta lokalna w terenie. 
Osoby do kontaktu w sprawie: 

1. Kamil Długiński, tel: 502-840-541 
2. Zbigniew Ciećwierz, tel: 608-654-185 

Oferty należy kierować na adres: przetargi@skm.pkp.pl do dnia 25.03.2021 
 
 
Załączniki:  

1. Mapka z lokalizacją prac 
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