
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
1. Organizatorem postępowania jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  

z siedzibą w 81-002 Gdynia, ul. Morska 350 A. 
  Przedmiotem postępowania jest: dostawa lamp oświetleniowych do tuneli przy peronie 

Sopot dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy stanowiącym  

załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
3. Oferta powinna zawierać: 
• formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, 
• uwierzytelnione kopie (za zgodności z oryginałem) aktualnego odpisu z właściwego 

rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

4. Wykonawca moŜne złoŜyć tylko jedną ofertę cenową. Oferty złoŜone po terminie 
zostaną odesłane bez ich otwierania, wraz ze stosowną adnotacją. Wykonawcy zostają 
związani ofertą przez okres 30 dni od daty ich złoŜenia. Ofertę moŜna wycofać bez 
Ŝadnych skutków prawnych i finansowych. Wycofanie oferty dla swej skuteczności musi 
mieć formę pisemną, spełniać odpowiednie wymogi formalne stawiane ofercie i musi 
zostać doręczone organizatorowi nie później niŜ w terminie wyznaczonym do składania 
ofert. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osoby ustawowo, statutowo uprawnione do 
zaciągania zobowiązań, lub podpisana przez odpowiednio umocowanego przez nie 
pełnomocnika (wówczas do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo). 

6. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest dostarczenie pisemnej oferty w zamkniętej 
kopercie opatrzonej napisem „Lampy oświetleniowe Sopot” do siedziby Zamawiającego,  
pokój  nr 313 w terminie do dnia 26 sierpnia 2010 r. do godz. 10:00. 

7. Otwarcie ofert nastąpi 26 sierpnia 2010 r. o godz. 11:00 w pok. 313 Obecność 
przedstawicieli Wykonawców na publicznym otwarciu ofert nie jest obowiązkowa. 

8. Powiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania nastąpi po zatwierdzeniu jego 
wyników przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  

9. Podstawą odrzucenia złoŜonej oferty będzie: 
• niezgodność oferty z kryteriami zawartymi w niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia, 
• brak kompletności oferty i załączonych kopii dokumentów, 
• nie oznakowanie ofert w podany sposób, lub przesłanie ofert faksem, 

10. Osoby upowaŜnione do kontaktów: 
11. strona merytoryczna/techniczna – Łukasz Frączek tel. 601 145 691 

strona formalno – prawna – Anna Szczuraszek tel. 058 721 28 19 
12. Załączniki: 

a. formularz ofertowy – załącznik nr 1 
b. projekt  umowy – załącznik nr 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAŁĄCZNIK NUMER 1 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

 
 
 
 
                               ............................................., dnia  
                                    / miejscowość/ 

 
………………………………………….. 
/ pieczątka  nagłówkowa wykonawcy / 
znak: SKMMS-ZP/N/34/10 

Do: 
 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmie ście  
sp. z o. o.  
ul. Morska 350A 
81-002 Gdynia 

Nawiązując do zaproszenia w post ępowaniu na dostaw ę lamp o świetleniowych do 
tuneli przy peronie Sopot dla PKP Szybka Kolej Miej ska w Trójmie ście Sp. z o.o.  MY 
NIśEJ PODPISANI : 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

DZIAŁAJ ĄC W IMIENIU I NA RZECZ: 

_______________________________________________________ __________________  

__________________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(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: dostawę lamp oświetleniowych do tuneli 
przy peronie Sopot dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. 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: 
..............................................................................................................................). 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni 
od daty podpisania umowy.  



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. 
__________________________________________________________________________ 

7. 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.  

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

9. OFERTĘ niniejszą składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach. 

10. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty wymienione 
w punkcie 12 Rozdziału II SIWZ, na ___ kolejno ponumerowanych stronach: 

 

 

__________________, dnia __.__.2010 r. 

 

 

 

 

______________________________ 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UMOWA  DOSTAWY NR  SKM – …. /10 
 
zawarta w dniu ….. ………………… 2010 roku w Gdyni  pomiędzy: 
PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIE ŚCIE Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, ul. 
Morska 350 a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla miasta Gdańska, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478 
Kapitał Zakładowy 116 715 000,00 zł 
reprezentowaną przez: 
Macieja Lignowskiego - Prezesa Zarządu  
Bartłomieja Buczka – Członka Zarządu 
zwaną dalej ODBIORCĄ , 
a: 
z siedzibą w, NIP, Regon  
reprezentowaną przez: 
………………………………………… 
………………………………………… 
 
zwanym dalej DOSTAWCĄ - o następującej treści: 
 

§1 
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego przez „PKP Szybka 

Kolej Miejska w Trójmieście spółka z o. o.” postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego nr SKMMS–ZP/N/43/10. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy 
naleŜy interpretować w kontekście całości postępowania będącego podstawą zawarcia 
niniejszej Umowy. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa lamp oświetleniowych do tuneli przy peronie Sopot dla 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 

 
§2 

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają na kwotę: ………….. zł 
(słownie:             ) 
Kwota ta zawiera: 
1) wartość przedmiotu umowy;  
2) podatek VAT; 
3) koszt dostawy przedmiotu umowy do siedziby ODBIORCY.  

2. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu została ustalona w oparciu o ofertę 
złoŜoną przez DOSTAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - znak: SKMMS-ZP/N/43/10. 
Szczegółowe zestawienie cen przedmiotu umowy zawiera załącznik numer 1 do niniejszej 
umowy. 

3. Strony ustalają, Ŝe w trakcie obowiązywania umowy kwota określona w ust. 1 niniejszego 
paragrafu nie moŜe ulec zmianie. 

 
§3 

1. Płatność naleŜności odbędzie się przelewem na rachunek bankowy DOSTAWCY, 
wskazany na fakturze. 

2. ODBIORCA dokona płatności w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania 
faktury.  



3. W przypadku ewentualnej zwłoki DOSTAWCA moŜe dochodzić odsetek ustawowych od 
wartości niezrealizowanej płatności -  za kaŜdy dzień zwłoki.  

4. Podstawę do wystawienia faktury i jej integralną cześć stanowić będzie podpisany 
dokument wydania przedmiotu umowy.  

5. Płatność naleŜności z tytułu realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na rachunek 
bankowy DOSTAWCY wskazany na fakturze.  

 
§4 

1. Ustala się 12 miesięczny okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. 
2. Wykonawca w okresie gwarancyjnym ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną  

i finansową za wady i następstwa wad z tytułu nieprawidłowego działania w tym za 
zastosowanie niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych technologii. 

3. Odpowiedzialność gwarancyjna polega na usunięciu uszkodzeń przez DOSTAWCĘ na 
jego koszt lub pokryciu przez niego kosztów poniesionych przez ODBIORCĘ z tytułu 
usunięcia uszkodzeń we własnym zakresie. 

 
§5 

1. DOSTAWCA jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty 
podpisania umowy. 

2. Dostawa do siedziby ODBIORCY: 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 

81-002 Gdynia, ul. Morska 350 A (magazyn) 
3. JeŜeli DOSTAWCA nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu umowy określonego  

w ust. 1 niniejszego paragrafu - zapłaci ODBIORCY karę umowną w wysokości 0,1 % 
wartości brutto niezrealizowanej dostawy za kaŜdy dzień zwłoki. W przypadku 
dwukrotnej zwłoki DOSTAWCY przekraczającej okres 5 (słownie: pięciu) dni w 
stosunku do terminu dostawy określonego w §6 ust. 1  - ODBIORCY przysługuje prawo 
do odstąpienia od niniejszej umowy. ODBIORCA będzie zobowiązany do złoŜenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie DOSTAWCY - 
DOSTAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) 
wartości brutto umowy określonej w §2 ust. 1 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przekraczającego wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 

 
§6 

W przypadku uzasadnionej reklamacji przedmiotu umowy- DOSTAWCA jest zobowiązany 
do jego wymiany na towar wolny od wad w terminie do 14 (słownie: czternaście) dni 
roboczych od daty zgłoszenia wady przez ODBIORCĘ. 
 
 

§7 
DOSTAWCA nie ma prawa dokonywania przelewu wierzytelności wynikających  
z realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody ODBIORCY.  
 

§8 
W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy 
nie będzie leŜało w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, ODBIORCY będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku 



DOSTAWCA moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 
 

§9 
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem niewaŜności - formy 
pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu. 

 
§10 

Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę ODBIORCY. 

  
§11 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§12 

1. Integralną część umowy stanowi: 
1) szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy - załącznik numer 1; 
2) oferta złoŜona przez DOSTAWCĘ. 

 
§13 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej 
ze stron. 
 
 

DOSTAWCA                                                                ODBIORCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁ ĄCZNIK NUMER 1 DO UMOWY NUMER SKM -………./10 
SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE CEN PRZEDMIOTU UMOWY   

 
 

Lp. asortyment Ilość  

Cena netto 
za 1 szt.  w 

PLN 
Cena brutto 
za 1 szt.  w 

PLN 

Cena netto  za 
ilość określoną 
w kolumnie 3 w 

PLN 

Cena brutto  za 
ilość określoną w 
kolumnie 3 w PLN 

Nazwa 
producenta                                       

 
 

Termin  
gwarancji  

(w 
miesiącach) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 

1 
TUSCAN D853/14 
SSB IP55, IK10++ 6 

 

    

 
 
 

12 

 
 
 
2 

TUSCAN D853/14 
SSB/AW IP55, 
IK10++ 2 

 

    

 
 
 

12 

 
 
 
3 

TUSCAN D850/14 
SWW IP55, 
IK10++ 7 

 

    

 
 
 

12 

 
 
 
4 

TUSCAN D850/14 
SWW/SW IP55, 
IK10++ 3 

 

    

 
 
 

12 

 
 


