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Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  
 

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców. 

Rozdział II:  Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wraz z formularzem załącznika. 

Załącznik Nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy na temat wykonanych 
zamówień („Doświadczenie zawodowe”). 

Rozdział III:  Formularz „Oferta”. 

Rozdział IV: Projekt umowy. 

Rozdział V: Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
 

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest nazwana w dalszej treści takŜe 
„SIWZ” lub „specyfikacją”. 

Indeksem górnym oznaczonym w tekście cyfrą „1” wskazano specyficzne postanowienia SIWZ 
odnoszące się do wymagań dotyczących Wykonawców składających wspólną ofertę, zaś 
indeksem górnym oznaczonym w tekście cyfrą „2” wskazano specyficzne postanowienia SIWZ 
odnoszące się do wymagań dotyczących Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
 

 



1. Zamawiający. 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 
ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia 

Telefon: (58) 721 28 19; Faks: (58) 721 29 66 

Godziny urzędowania: od 8.00 do 14.00 

email: przetargi@skm.pkp.pl 

Strona internetowa, na której udostępniona jest SIWZ: www.skm.pkp.pl 

2. Tryb postępowania. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą”, „ustawą Pzp” lub „Pzp”. 

3. Oznaczenie i język postępowania. 
3.1.  Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SKMMS-

ZP/N/13/10. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na ten znak we wszelkich 
kontaktach z Zamawiającym.  

3.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia 
i inne dokumenty sporządzane w trakcie postępowania, jak równieŜ umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, sporządzone będą w języku polskim. 

4. Przedmiot zamówienia. 
4.1   Przedmiotem zamówienia jest:  

budowa linii telekomunikacyjnej SKM relacji: Gdańsk Gł. (km 0,00) – Rumia Janowo 
(km 30,282) zakładająca: budowę kanalizacji teletechnicznej (1,2,3 i 4 – otworowej 
wraz ze studniami telekomunikacyjnymi), budowę rurociągu kablowego wraz z kablem 
optotelekomunikacyjnym 60 J oraz kablem lokalizacyjnym XzTKMXpw 25x4x0,8 w 
relacji linii kolejowej nr 250 Gdańsk Gł. – Rumia z punktem centralnym Gdynia Gł. W 
Dyspozytorskim Centrum Sterowania SKM oraz łączem w Gdyni Cisowej – serwer 
SKM ul. Morska 350A. 

 
Kod CPV: 45.23.00.00-8. 

4.2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w niniejszej SIWZ. 

4.3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 

4.4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 

4.5. Zamawiający zamierza udzielić zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 32 ust. 3 
ustawy Pzp w okolicznościach spełniających dyspozycję zawartą w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp 
do 680 000 zł netto. 

      4.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4.7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 



4.8. Zamawiający nie  przewiduje aukcji elektronicznej. 

4.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

5. Termin realizacji zamówienia. 

Maksymalny - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

6. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niŜej określone warunki ogólne 
i szczegółowe:  

6.1. Warunki ogólne. 

 Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,  osobach 
 zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
 podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 
 Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie 
 dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
 przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
 dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
 zamówienia. 

6.1.1. Wykonawca nie moŜe podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1÷9 i ust. 2 ustawy Pzp.  

6.1.1.1 W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek opisany w pkt. 6.1.1. 
musi spełniać kaŜdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. Wykonawcy 
składający wspólną ofertę winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie 
warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp winni spełnić łącznie, natomiast 
warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp musi spełnić kaŜdy z wykonawców 
osobno. 

6.2. Warunki szczegółowe.  

6.2.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy.  

Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoŜliwiającej 
zrealizowanie zamówienia tj. Wykonawca winien posiadać środki lub zdolność kredytową 
w wysokości nie mniejszej niŜ 2 000 000 PLN. 

6.2.1.1 Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców składających wspólną ofertę. 

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek określony w pkt. 6.2.1. 
winien być spełniony łącznie. 

6.2.2. Doświadczenie zawodowe. 

Wymagane jest wykazanie zrealizowania: 



– o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat 
przed dniem wszczęcia postępowania, zrealizowali przynajmniej jedno zamówienie, gdzie 
zakres prac obejmował budowę sieci światłowodowej wraz z instalacjami o trasie nie 
mniejszej niŜ 25 km wzdłuŜ czynnych torów kolejowych, o wartości zamówienia min. 3 
mln zł netto.  

6.2.2.1.Doświadczenie zawodowe Wykonawców składających wspólną ofertę. 
W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek doświadczenia 
określony w pkt. 6.2.2. winien być spełniony łącznie. 

6.2.3. Podwykonawstwo. 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu 
zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany określić w Formularzu 
„Oferta” (Rozdział III), którą cześć zamówienia powierzy podwykonawcom.  

7. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu. 

7.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt. 6.1. niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłoŜyć niŜej wymienione 
dokumenty: 

7.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodne z 
treścią Formularza Oświadczenia stanowiącego Rozdział II niniejszej SIWZ. 

7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.1.1 W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w pkt. 
7.1.2. winien złoŜyć kaŜdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. Oświadczenie, o 
którym mowa w pkt. 7.1.1. Wykonawcy składający wspólną ofertę winni w zakresie art. 
22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp złoŜyć wspólnie na jednym formularzu,  natomiast w 
zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp (tj. wykluczenie z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego) kaŜdy z wykonawców z osobna. 

7.1.2. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1.2. składa 
odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

Dokumenty, o których mowa w lit. a) i c) winny być wystawione nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa 



w lit. b) winien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2. 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przedmiotowy dokument lub 
dokumenty zawierające ww. oświadczenia winny być wystawione w terminach 
przewidzianych dla odpowiadających im dokumentów wskazanych w pkt 7.1.2.,  

7.2. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych, opisanych w pkt 6.2. niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłoŜyć następujące dokumenty. 

7.2.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, Ŝe wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wystarcza do spełnienia warunku 
określonego w pkt. 6.2.1. Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niŜ 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

7.2.2. Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych („Doświadczenie 
zawodowe”), zgodny z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozdziału II. 
Treść oświadczenia musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.2. 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do wykazu winny być dołączone dokumenty 
potwierdzające, Ŝe zamówienia w nim wymienione zostały wykonane naleŜycie.  

7.2.3. Informacje określone w walucie innej niŜ w PLN, będą przeliczane na podstawie 
średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

7.2.4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły 
spełnia lub nie spełnia na podstawie danych (informacji) zawartych w wymaganych 
dokumentach i oświadczeniach. 

7.2.1. Dokumenty wymagane pkt  7.2.1 i 7.2.2. – winny być złoŜone przez tego i/lub tych 
Wykonawców, którzy są odpowiedzialni za spełnienie warunków. 

8. Opis sposobu przygotowania ofert.  

8.1. Zawartość oferty. 

8.1.1. Na ofertę składa się wypełniony formularz „Oferta”  wg wzoru zamieszczonego 
w Rozdziale III SIWZ Formularz „Oferta”.  

8.2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które winny być złoŜone wraz z ofertą. 

8.2.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7. 

8.2.2. Dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niŜ 
pieniądz, Wykonawca winien wraz z ofertą złoŜyć kserokopię gwarancji lub poręczenia 
poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Oryginał gwarancji lub 
poręczenia naleŜy złoŜyć w miejscu wskazanym w pkt 17.5. niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców. Zalecane jest aby, w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu 



(przelewem) Wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium, z 
potwierdzeniem dokonania przelewu. 

8.2.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (obejmujące takŜe czynność potwierdzania za 
zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą), o ile prawo to nie wynika 
z innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi 
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest 
upowaŜniony. 

8.2.4. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna, niŜ uprawniona do 
reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, naleŜy dołączyć do oferty 
równieŜ pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. 

8.2.51 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się 
o udzielenie zamówienia.  

8.2.6. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kosztorysu ofertowego na podstawie 
przedmiaru robót stanowiących załącznik do SIWZ. 

8.3. Forma oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą. 

8.3.1. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziałach 
II i III niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz 
opisu kolumn i wierszy. 

8.3.2. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej, w języku 
polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

8.3.3. Dokumenty opisane w punktach: 

a) 7.1.1., 7.2.2. - w części dotyczącej wykazu zrealizowanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych, oraz 8.1.1. – winny być złoŜone w oryginale; 

b) 7.1.2. (oraz jego zagraniczny odpowiednik określony w pkt. 7.12), a takŜe w pkt. 
7.2.1., 7.2.2. - w części dotyczącej dokumentów potwierdzających, Ŝe zamówienia 
wymienione w wykazie zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych 
zostały wykonane naleŜycie – winny być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

c) 8.2.3., 8.2.4. i 8.2.5.1 – winny być złoŜone w oryginale, poświadczonej notarialnie za 
zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu 
z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
mocodawcę. 

d) 8.2.2. – winny być złoŜone w sposób i w formie określonej w tym punkcie. 

8.3.4. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy przedstawić wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty urzędowe 
sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym 
przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez Wykonawcę. 

8.3.5. Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 
Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski, itp.) powinny być 
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględniane. 



8.3.6. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeŜeniem sytuacji opisanej w pkt. 8.3.7. W treści oferty winna być umieszczona 
informacja o ilości jej stron. 

8.3.7. W przypadku, gdyby oferta i załączone do niej dokumenty zawierały informacje, 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, 
które spośród przedstawionych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze 
sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie 
mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

8.3.8. Wymagania określone w pkt. 8.3.5., 8.3.6. i 8.3.7. nie stanowią o treści oferty i ich 
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednak wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niedostosowania się do wymagań będą obciąŜały 
Wykonawcę.  

8.4 Opakowanie; zmiany lub wycofanie oferty. 

8.4.1. Ofertę wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami naleŜy umieścić 
w zamkniętym opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie jego zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) 
i adresem Wykonawcy, 

oraz opisane: „PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmie ście sp. z o.o.” 
ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia  

„ ŚWIATŁOWÓD”  
NIE OTWIERA Ć PRZED DNIEM 23 LIPCA 2010 r., GODZ. 11.00  

8.4.2. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej przez siebie oferty lub wycofać 
złoŜoną przez siebie ofertę. Informacja o zmianach lub wycofaniu oferty winny być 
doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem niewaŜności, przed upływem terminu 
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winny być 
opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie 
odpowiednio wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

9. Miejsce i termin składania ofert. 

9.1. Oferty winny być złoŜone w terminie do 23 lipca 2010 r., do godziny 10:00. w siedzibie 
Zamawiającego w Gdyni: ul. Morska 350A, pokój nr 313 

9.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 
zwrócona Wykonawcy. 

10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ oraz 
oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców. 

10.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub faksem.  



10.2. Zamawiający udzielając wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ postępować 
będzie zgodnie z art. 38 Pzp.  

10.3.  Pytania naleŜy kierować do Zamawiającego z powołaniem się na numer sprawy określony 
w pkt. 2 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców – pisemnie na adres: ul. Morska 350A, 
81-002 Gdynia, faksem na nr: (058) 721 29 66.  

10.4. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

10.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Zmiana moŜe wynikać z pytań zadanych przez 
Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną zmianę 
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ. 

10.6. JeŜeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o tym 
wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz na stronie internetowej, na której 
zamieszczona jest niniejsza SIWZ. 

10.7. Zamawiający wyznacza: 

p. Antoni Weprzędz nr tel. (+48 58) 721 29 58 lub 698 630 667 do porozumiewania się z 
Wykonawcami w kwestiach merytorycznych, 

p. Leszek Kasprzyk nr tel. (+48 58) 721 28 19 do porozumiewania się z Wykonawcami w 
kwestiach formalno-prawnych. 

11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złoŜoną ofertą. 

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin 
związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyraŜenie zgody 
na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

11.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

12. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
Oferty zostaną otwarte w dniu 23 lipca 2010 r., o godzinie 11.00 w siedzibie 
Zamawiającego w Gdyni, przy ul. Morskiej 350A, w pokoju/sali nr 313. 

13. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert. 

13.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 12. Otwarcie ofert 
jest jawne.  



13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający 
odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz 
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

13.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych 
przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane 
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŜyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich 
złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie 
postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

13.4. Zamawiający wezwie Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, lub oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone 
przez Zamawiającego. 

13.5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŜe równieŜ Ŝądać udzielenia 
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert.  

13.6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. JeŜeli 
Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie złoŜy wyjaśnień lub 
jeŜeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, Ŝe oferta 
zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wówczas Zamawiający 
odrzuci ofertę. 

13.7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
oferta została poprawiona. 

13.8. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego    
 Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. 

13.9. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 

14.1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

14.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyŜsza 
ilość punktów. 



14.3. Oferta z najniŜszą ceną otrzyma 90 pkt., a pozostałe oferty zgodnie z poniŜszym wzorem: 

 
najniŜsza cena spośród cen wszystkich nieodrzuconych ofert 

C = ------------------------------------------------------------------------------------- x 90 pkt 
cena oferty ocenianej 

 

 Oferta z najkrótszym terminem wykonania otrzyma 10 pkt., a pozostałe oferty zgodnie  z 
 poniŜszym wzorem: 

najkrótszy termin wykonania spośród terminów wykonania wszystkich 
 nieodrzuconych ofert 

T = ------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt 
termin wykonania oferty ocenianej 

14.4. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe 
zostały złoŜone oferty o takim samym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert 
(termin wykonania), Zamawiający wybierze ofertę z niŜszą ceną. 

14.5. JeŜeli okaŜe się, Ŝe złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14.6. Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę, o 
wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie 
jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną 
ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, oraz o Wykonawcach, 
którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz o Wykonawcach, których oferty zostały 
odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W tymŜe zawiadomieniu 
Zamawiający informuje takŜe o terminie, po którego upływie umowa w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

14.7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o 
których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

15. UniewaŜnienie postępowania. 

15.1. Zamawiający uniewaŜni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp. 

15.2. W zawiadomieniu o uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny 
faktyczne i prawne uniewaŜnienia. W przypadku uniewaŜnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, przedmiotowe zawiadomienie zostanie przesłane 
wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, natomiast 
w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert –
Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty. 



16. Udzielenie zamówienia. 

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

16.2. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe będą zachodzić przesłanki, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

16.3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmiany postanowień umowy zawartej z 
 Wykonawcą w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w przypadkach 
 określonych w Projekcie Umowy. 

17. Wymagania dotyczące wadium. 

17.1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 

- 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

17.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących 
formach, w zaleŜności od wyboru Wykonawcy: 
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 80124035231111000043353006 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

17.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

17.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

17.5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niŜ pieniądz, Wykonawca 
winien oryginał gwarancji lub poręczenia złoŜyć w siedzibie Zamawiającego w Gdyni ul. 
Morska 350A w pokoju nr 313, natomiast kserokopię – zgodnie z pkt. 8.2.2. niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców.  

17.6. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 17.1., w formie 
lub formach, o których mowa w pkt. 17.2. zostanie wykluczony z postępowania. 

17.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeŜeniem przypadku określonego w 
art. 46 ust. 4a Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego. 

17.8.    Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na wniosek Wykonawcy, który  
 wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 

Zamawiający zaŜąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia 



odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium 
w terminie określonym przez Zamawiającego. 

17.10. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
 wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
 pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
 pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzyma 
 wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
 mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŜył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 
 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących 
 po jego stronie. 

17.10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na 
 rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach 
określonych w ofercie lub nie wniesie zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy; 

b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemoŜliwe 
z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
18.1. Wykonawca winien podać w formularzu ofertowym cenę netto w PLN za zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 4.1 SIWZ oraz w 
Rozdziale IV SIWZ (projekt umowy). 

18.2. Do ceny netto Wykonawca winien doliczyć podatek VAT w wysokości 22%, i wyliczyć 
cenę brutto. Nie dotyczy to Wykonawcy biorącego udział w wewnątrzwspólnotowym 
nabyciu towarów, w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstaje po stronie 
Zamawiającego. 

18.3. Cena oferty (tj. cena realizacji przedmiotu zamówienia) musi obejmować całkowity koszt 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.    

19. Formalności, jakich naleŜy dopełnić przed zawarciem umowy. 

19.1 Wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złoŜenie oryginałów 
pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii 
pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów 
z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem 
przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane 
pełnomocnictwo. 

19.2   Ustalenie ilości egzemplarzy, w jakich ma być sporządzona umowa. 

19.3  W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
 zamówienia, zamawiający przed podpisaniem umowy moŜe zaŜądać umowy 
 regulującej współpracę tych wykonawców. 



20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

          Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej 
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy. 
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 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec czynności:  

 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu; 

 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

 3) odrzucenia oferty odwołującego.  

 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania 
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych 
w art. 27 ust. 2 ustawy. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do 
wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej 
informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, 
informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 
czynności. 3. Na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2, nie przysługuje 
odwołanie, z zastrzeŜeniem art. 180 ust. 2 ustawy. Odwołanie wnosi się: w 
terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały przesłane 
w inny sposób –Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŜe wobec 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie 
wobec czynności innych niŜ określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się: w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej 
staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. JeŜeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o 
zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie 
później niŜ w terminie:  

 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia,  
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 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli zamawiający nie zamieścił w 
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;  

 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŜe 
przedłuŜyć termin składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie 
terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu 
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. W przypadku wniesienia 
odwołania zamawiający nie moŜe zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez 
Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 
odwoławcze.  

 

21. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy (Zabezpieczenie) 
21.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy na kwotę stanowiącą 2% ceny oferty zawierającej podatek VAT, a jeŜeli 
obowiązek zapłaty tego podatku obciąŜa Zamawiającego – na kwotę stanowiącą 
2% ceny oferty powiększonej o naleŜny podatek VAT, najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

21.2. Zabezpieczenie moŜe być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

21.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez zamawiającego. 

21.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca moŜe wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

21.5. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wykonawcy. 

21.6. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane. 

21.7. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niŜ w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

21.8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moŜe dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 21.2. 

21.9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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ROZDZIAŁ II 

 

FORMULARZ O ŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU 
WARUNKÓW OKRE ŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 PZP 

WRAZ Z FORMULARZEM ZAŁ ĄCZNIKA 
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Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na budowę linii telekomunikacyjnej relacji 
Gdańsk Gł. – Rumia Janowo dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o.” – znak 
postępowania SKMMS-ZP/N/13/10, oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Oświadczamy takŜe, iŜ posiadamy uprawnienia do prowadzenia prac teletechnicznych oraz 
uprawnienia  do prowadzenia prac na terenie kolejowym. 

 

__________________, dnia __. __.2010 r. 

 

_______________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 do Rozdziału II SIWZ  
 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na budowę linii telekomunikacyjnej 

relacji Gda ńsk Gł. – Rumia Janowo  dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. 
z o. o. – znak postępowania SKMMS-ZP/N/13/10, oświadczamy, Ŝe reprezentowana przez 
nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania 
następujące zamówienia:  

 

Czas realizacji Nazwa i adres 
Zamawiającego 

 

Przedmiot 
zamówienia 

Wartość zamówienia w zł netto 
 

początek koniec 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających 
naleŜyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień. 

 

__________________ dnia __. __.2010 r. 

 

_______________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
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ROZDZIAŁ III 

 

FORMULARZ OFERTY 
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Do: 
 
 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście  
sp. z o. o.  
ul. Morska 350A 
81-002 Gdynia 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o zamówienie 
publiczne na budowę linii telekomunikacyjnej relacji Gda ńsk Gł. – Rumia 

Janowo dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o.” – znak postępowania 
SKMMS-ZP/N/13/10,  

I.  DANE WYKONAWCY.  
 

1.1 Pełna nazwa ......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

1.2 Adres ................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

1.3 Numer telefonu ............................................... numer  faksu ............................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

1.4 NIP: .................................................................REGON: .................................................................. 

 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

1. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na: budowę linii 

telekomunikacyjnej relacji Gda ńsk Gł. – Rumia Janowo  dla „PKP Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście spółka z o. o”. 

2. OŚWIADCZAMY,  Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

3. OFERUJEMY  wykonanie przedmiotu zamówienia – za cenę netto …....................... 
PLN (słownie złotych: ....................................................................................................…) plus 
podatek VAT w wysokości 22%, co daje cenę brutto ......................... PLN (słownie złotych: 
..............................................................................................................................). 

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA 
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4. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 
.......... miesięcy od dnia podpisania Umowy. (maksymalny okres – 12 miesięcy; oferty z dłuŜszym terminem 

wykonania zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ) 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

6. UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
Na potwierdzenie powyŜszego wnieśliśmy wadium w wysokości 50 000 PLN, w formie 
___________________________________________________________________________ 

7. OŚWIADCZAMY , Ŝe pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie niniejszego zamówienia jest:  

___________________________________________________________________________ 
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

8. OŚWIADCZAMY , Ŝe – za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie oraz 
w załączonych do niej oświadczeniach i dokumentach na stronach o nr: _______________ – 
niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

9. OŚWIADCZAMY,  Ŝe zapoznaliśmy się z Projektem umowy zamówienia, 
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

10. OŚWIADCZAMY , iŜ najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesiemy zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania umowy w formie: ......................................................................... 
(wstawić jedną lub kilka z form przewidzianych w rozdziale I pkt. 22 niniejszej SIWZ), w 
kwocie …………………….……… zł wyliczonej zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ. 

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy 
kierować: pisemnie na następujący adres: ___________________________________, faksem 
na nr: __________________. 

12. OFERTĘ niniejszą składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach. 

13. OŚWIADCZAMY,  iŜ następujące części zamówienia zostaną powierzone 
podwykonawcom: 

nazwa części zamówienia                                        nazwa podwykonawcy 

…………………………..                                       ……………………………… 

…………………………..                                       ……………………………… 

…………………………..                                       ……………………………… 

…………………………..                                       ……………………………… 
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(Wypełniają jedynie Wykonawcy którzy planują powierzenie wykonania części robót 

podwykonawcom 

14. WRAZ Z OFERT Ą składamy następujące oświadczenia i dokumenty wymienione 
w pkt 7 Rozdziału I SIWZ, na ___ kolejno ponumerowanych stronach: 

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;  
(.....)  ________________________________________________________________ 
____  ________________________________________________________________ 
____  ________________________________________________________________ 
____  ________________________________________________________________ 

__________________, dnia __.__.2010 r. 

_______________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Zamówienie jest planowane do współfinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007 – 2013 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

PROJEKT UMOWY 
 


