
Gdynia: ŚWIATŁOWÓD  
Numer ogłoszenia: 201926 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. , ul. Morska 
350A, 81-002 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 721 29 11, faks 058 721 29 91. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.skm.pkp.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIATŁOWÓD. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 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. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• 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 wysokości 680 000 zł netto 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w 
miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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. W 
przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek opisany w pkt. 
powyŜej 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 Na potwierdzenie powyŜszego wykonawca winien 
złoŜyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp zgodne z treścią Formularza Oświadczenia stanowiącego Rozdział 
II SIWZ oraz 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 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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. W przypadku 
Wykonawców składających wspólną ofertę warunek doświadczenia określony 



powyŜej winien być spełniony łącznie. Na potwierdzenie powyŜszego 
Wykonawca winien złoŜyć wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych (Doświadczenie zawodowe), zgodny z treścią formularza 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozdziału II SIWZ. Treść oświadczenia musi 
potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.2. SIWZ. Do 
wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, Ŝe zamówienia w 
nim wymienione zostały wykonane naleŜycie 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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 
W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek określony 
powyŜej winien być spełniony łącznie. Na potwierdzenie powyŜszego 
wykonawca winien złoŜyć 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 SIWZ. Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z 
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 



potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

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

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1 - Cena - 90 



• 2 - termin wykonania - 10 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszcza się dokonywanie zmian postanowień umowy, gdy zmiana będzie dotyczyć: 1. 
terminu realizacji przedmiotu umowy - np. gdy jest determinowana wystąpieniem robót 
dodatkowych lub niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemoŜliwiają 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, lub zmianą decyzji administracyjnych, 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, lub brakiem dostępu do terenu budowy, 2. osób 
wymienionych w §11 umowy, 3. zmniejszenia wartości wynagrodzenia z uwagi na rezygnację 
z realizacji części przedmiotu umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.skm.pkp.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: ul. Morska 
350 A 81-002 Gdynia. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  23.07.2010 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, pokój nr 313 III piętro. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  Zamówienie jest planowane do współfinansowania z Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013. 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


