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Nr postępowania zakupowego: ZP1-19I009R/LK35-001/2019

WARUNKI ZAMÓWIENIA
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej
„Zamawiający”) informuje o wszczęciu postępowania zakupowego prowadzonego w celu udzielenia
opisanego poniżej zamówienia.
1. Zamawiający.
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
ul. Sandomierska 17, 80-051 Gdańsk
KRS: 0000039372, REGON: 192547620, NIP: 583-27-54-002
2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na zasadach określonych
w „Regulaminie udzielania zamówień przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z
o.o.” przyjętym uchwałą nr 80 Zarządu Spółki z dnia 28 marca 2018 r. (dalej „Regulamin”).
Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej:
http://ppmt.pl/do-pobrania/
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Obsługa geodezyjna dla realizacji Projektu pn. "ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. ,,MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 35 NA
ODCINKU OSTROŁĘKA - CHORZELE" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020" – zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (dalej „PFU”) oraz
szczegółowymi wymaganiami zawartymi w pkt. 14.
4. Udzielenie zamówienia w częściach i składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach i nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
5. Termin wykonania zamówienia.
Ostateczny termin realizacji zamówienia: 33 miesiące od daty podpisania umowy.
6. Prawo opcji.
Zamówienie nie obejmuje prawa opcji.
7. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym.
7.1. W postępowaniu zakupowym mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
a) posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli
obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolności techniczne i zawodowe,
w szczególności dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
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7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym zostanie dokonana na
zasadzie formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty
i oświadczenia, wskazane w pkt 8 poniżej.
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców.
8.1. Wraz z ofertą sporządzoną na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków
zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert lub upływem terminu negocjacji, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;
2) oświadczenia, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym podpisanego przez
osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszych warunków zamówienia,
3) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy,
jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z
wpisów do właściwego rejestru albo ewidencji.
4) dowodu wniesienia wadium:
a) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – potwierdzenie przelewu,
b) w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia banku, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej – potwierdzona za zgodność kopia poręczenia albo gwarancji wpięta
do oferty jako załącznik nr 3 (dowód wniesienia wadium), zaś oryginał dokumentu
poręczenia albo gwarancji winien zostać dołączony do oferty w formie odrębnego
dokumentu.
8.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
1) składa odpis albo informację z odpowiedniego rejestru albo ewidencji, a w przypadku braku
takiego rejestru albo ewidencji, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument;
2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
Dokumenty, o których mowa pkt 1 i pkt 2 lit. b powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a powyżej,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
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samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości
75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
prowadzony w BNP PARIBAS o numerze 72 1600 1303 0004 1001 2230 5001. W tytule przelewu
należy wskazać „Wadium w postępowaniu zakupowym nr ZP1-19I009R/LK35-001/2019”. Wadium
wnoszone w innej formie należy złożyć zgodnie z zapisami pkt. 8.1.4 lit. b)
Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert.
Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym.
W toku postępowania zakupowego wszystkie dokumenty, z wyjątkiem ofert, są przekazywane
Zamawiającemu przez Wykonawców w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej.
Osoba upoważniona do kontaktu: Zygmunt Mikołajewski, tel. +48 885 267 319, e-mail:
z.mikolajewski@ppmt.pl
Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferty mogą być składane w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Oferta winna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków
zamówienia. Do oferty winny zostać załączone wszystkie dokumenty wskazane w pkt 8 powyżej.
W przypadku składania dokumentów w formie pisemnej, wszystkie dokumenty w postępowaniu
zakupowym są składane przez Wykonawcę w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Wszystkie strony oferty winny zostać kolejno ponumerowane.
Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane
przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
W przypadku składania oferty w formie pisemnej, oferta wraz z wszystkimi załączonymi do niej
dokumentami (z wyłączeniem oryginału wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz) winna zostać
zbroszurowana.
W takim przypadku oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie zawierającej adnotację „oferta w
postępowaniu zakupowym nr ZP1-19I009R/LK35-001/2019; termin składania ofert: 29.07.2019” oraz
opatrzonej adresem Wykonawcy.
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej winna ona zostać przesłana na
adres wskazany w pkt 13 poniżej. W takim przypadku plik z ofertą winien zostać zabezpieczony przed
otwarciem hasłem, które przekazane będzie Zamawiającemu na jego żądanie po upływie terminu
składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
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Oferty winny zostać złożone nie później niż do dnia 29.07.2019 r. do godz. 10:00
Oferty składane w formie pisemnej winny zostać złożone w siedzibie Zamawiającego: ul. Sandomierska
17, 80-051 Gdańsk, sekretariat (I piętro).
Oferty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej winny zostać przesłane na adres:
z.mikolajewski@ppmt.pl
14. Opis sposobu obliczenia ceny.
W ofercie Wykonawca winien przedstawić cenę ryczałtową, zgodnie z zakresem podanym w Programie
Funkcjonalno – Użytkowym (załącznik nr 4), przedmiarem robót (załącznik nr 5) oraz poniższymi
założeniami:
Szczegółowe wymagania dot. wykonania przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga dokumentacji wysokiej jakości, zarówno pod względem merytorycznym jak i
redakcyjnym.
Wykonanie zadań obejmuje:
1) Geodezyjna dokumentacji do celów projektowych - zgodnie z zapisami PFU::
a) mapa do celów projektowych w wersji cyfrowej i drukowanej do celów administracyjnych wg.
Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- decyzja Nr 13/2015 Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury z dnia 15
kwietnia 2015 r. wraz z pozyskaniem z zasobu właściwych terytorialnie KODGiK
geodezyjnej dokumentacji map sytuacyjno-wysokościowych, profili podłużnych linii
kolejowej,
b) niezbędne uzgodnienia branżowe dla Projektu,
c) rejestracja opracowanej mapy we właściwym ośrodku geodezyjnym,
d) wykonanie ortofotomapy dla stacji i przystanków w rozdzielczości od 3 cm do 5 cm (wielkość
piksela). Orotofotomapy muszą zostać przekazane w formacje dxf, dwg (jako rastry z
georeferencją).
Zgodnie z standardem dla mapy na terenie PKP – mapę należy wykonać z dodatkowym
obszarem szerokości 30 metrów od granicy PKP i oklauzulować w odpowiednich PODGIK.
2) Sprawdzenie zgodności granic działek ewidencyjnych stanowiących obszar kolejowy ze
stanem faktycznym wraz z sporządzeniem analizy porównawczej, operatem technicznym i
ustaleniem właściwego przebiegu granic - zgodnie z zapisami PFU.
3) Kolejowa osnowa geodezyjna obejmująca - zgodnie z zapisami PFU (Ig-8, GK-1):
a) założenie i pomiar kolejowej osnowy podstawowej,
b) założenie znaków regulacji osi toru (kolejowa osnowa szczegółowa wraz montażem i
zakupem znaków),
c) pomiar znaków regulacji osi toru (kolejowa osnowa szczegółowa).
4) Geodezyjna obsługa Projektu obejmująca - zgodnie z zapisami PFU:
a) wykonywanie bieżących tyczeń dla całego zakresu prowadzonych robót,
b) przekazywanie szkiców tyczeń z wykonanych robót,
c) prowadzenie bieżących obmiarów realizowanych robót oraz przygotowanie niezbędnych
dokumentów do celów rozliczenia z Zamawiającym,
d) dostarczanie oryginałów szkiców geodezyjnych z inwentaryzacją wykonanych robót do
ustalonego w Umowie dnia każdego miesiąca,
e) wyznaczenie położenia znaków kilometracji i hektometrów,
f) obsługa maszyn wysokowydajnych.
5) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:
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a) mapa sytuacyjno - wysokościowa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą z projektem
regulacji osi toru,
b) wykonanie profilu podłużnego linii kolejowej,
c) protokoły zdawczo-odbiorcze znaków regulacji osi toru, o ile nie zostaną opracowane na
etapie projektów wykonawczych lub na etapie prac budowlanych zaistnieje konieczność
zmiany projektowanej geometrii osi toru, czy też nastąpi stabilizacja nowych znaków regulacji,
d) dokumentacja z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz
Kolejowej osnowy specjalnej,
e) kompleksowe wykonanie końcowej zbiorczej mapy inwentaryzacyjnej wraz ze złożeniem jej
w stosownym urzędzie oraz uzyskanie klauzuli.
Kryteria oceny ofert.
Oferty oceniane będą przez Zamawiającego w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i
oświadczenia, z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich znaczenia:
1)
cena – 80%,
2)
terminy realizacji – 20%
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania odwróconej oceny ofert.
Sposób obliczenia punktów w ramach przyjętych kryteriów stanowi Załącznik nr 6.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zakupowej.
Przed zawarciem umowy zakupowej Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy zakupowej w wysokości 10% łącznej ceny za wykonanie całości
udzielonego Wykonawcy zamówienia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, na wniosek Wykonawcy wadium podlega zaliczeniu na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej.
W trakcie realizacji umowy zakupowej Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form wskazanych powyżej, pod warunkiem zachowania
ciągłości i wysokości zabezpieczenia.
Wzór umowy zakupowej / istotne postanowienia umowy zakupowej.
Wzór umowy zakupowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszych warunków zamówienia.
Negocjacje handlowe.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie
podlegają odrzuceniu. Przedmiotem negocjacji będą wszystkie parametry odnoszące się do przedmiotu
i warunków realizacji zamówienia.
W wyniku przeprowadzenia negocjacji handlowych Zamawiający może wprowadzić zmiany do
niniejszych warunków zamówienia.
Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Zamawiający przekaże Wykonawcom informacje o
zmianach w warunkach zamówienia oraz zaprosi ich do złożenia ofert ostatecznych.
Zmiany umowy zakupowej.
Zmiany umowy zakupowej możliwe będą wyłącznie w następujących przypadkach:
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a) gdy zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie
szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy
zakupowej,
b) gdy zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej umowy zakupowej,
c) zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy zakupowej.
Kompletne materiały do wyceny oferty znajdują się pod linkiem: https://zamowienia.plksa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=258135&n
oticeIdentity=11406&expired=1
Lista załączników:
Załącznik nr 1 – formularz oferty,
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym,
Załącznik nr 3 – wzór umowy zakupowej,
Załącznik nr 4 – program funkcjonalno – użytkowy,
Załącznik nr 5 – przedmiar robót,
Załącznik nr 6 – sposób obliczania punktów w ramach przyjętych kryteriów.
Sporządził: Zygmunt Mikołajewski

Akceptuję: ……………………….
Zatwierdzam: ………………………...
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Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia - Formularz oferty

………………………..
(miejscowość, data)
Dane Wykonawcy:
nazwa: ………………………………………………….
adres: ……………………………………………………
NIP: …………, REGON: ………….., KRS: ………….

Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
ul. Sandomierska 17
80-051 Gdańsk
Nr postępowania zakupowego: ZP1-19I009R/LK35-001/2019

OFERTA
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

W związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem zakupowym niniejszym oferujemy
wykonanie zamówienia w zakresie obsługi geodezyjnej dla realizacji projektu pn.
"ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN.
,,MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 35 NA ODCINKU OSTROŁĘKA - CHORZELE" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020"
Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie wskazanym w pkt 1 za łączną cenę ryczałtową:
…………… zł netto (słownie: ……………………)
Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 33 miesięcy po podpisaniu umowy oraz zgodnie
załącznikiem Przedmiar robót.
W ramach realizacji zamówienia udzielimy gwarancji na okres 72 miesięcy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Warunkami Zamówienia i wszystkimi załączonymi do nich lub
powołanymi w nich dokumentami i nie wnosimy zastrzeżeń co do ich treści oraz możliwości realizacji
zamówienia na określonych w nich warunkach,
Niniejsza oferta jest wiążąca przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Do kontaktów z Zamawiającym w toku postępowania zakupowego wyznaczona zostaje następująca
osoba: ………………………………………………… telefon …………………………….
Niniejszą ofertę składamy na ………… kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym,
2) odpis aktualny z KRS / wydruk z CEiIDG dot. Wykonawcy,
3) dowód wniesienia wadium,
4) przedmiar robót.
…………….
podpis
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Załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym

………………………..
(miejscowość, data)
Dane Wykonawcy:
nazwa: ………………………………………………….
adres: ……………………………………………………
NIP: …………, REGON: ………….., KRS: ………….

Pomorskie Przedsiębiorstwo
Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
ul. Sandomierska 17
80-051 Gdańsk
Nr postępowania zakupowego: ZP1-19I009R/LK35-001/2019

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM
W związku ze złożeniem oferty na wykonanie zamówienia w postępowaniu zakupowym
prowadzonym przez zamawiającego, niniejszym oświadczamy, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu zakupowym określone w pkt 7.1. Warunków Zamówienia.

…………….
podpis
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