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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 19, 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.
Wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni, podtorza, przejazdów kolejowo-drogowych,
odwodnienia i obiektów inżynierskich (dalej „Roboty Budowlane”) zgodnie z programem funkcjonalnoużytkowym (dalej: „PFU”) stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszych warunków zamówienia oraz
dokumentacją projektową po jej zatwierdzeniu przez inwestora – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
siedzibą w Warszawie na odcinku LK.217 od km 56,540 do km 61,750 (Braniewo – Granica Państwa).
Roboty Budowlane obejmują w szczególności:
3.1.

3.2.

Nawierzchnia:
a)

Wymiana kompleksowa nawierzchni torowej na długości 5,21 km od km 56,540 do km
61,750 z typu S-60/DR/K na typ 60E1 (szyny o rozstawie 1520mm), podkłady o rozstawie
0,55m.

b)

Wbudowanie podsypki tłuczniowej o grubości 35 cm pod podkładem.

Podtorze:
a)

Wzmocnienie podtorza poprzez zabudowę warstwy ochronnej grubości minimum 20cm na
geowłókninie na całym odcinku oraz indywidualnie określonej w instrukcji Id3 w celu
dostosowania do docelowego standardu linii kolejowej określonego właściwościami
funkcjonalno-użytkowymi. Na odcinkach podłoża gruntowego gdzie moduł odkształcenia
wtórnego wyjdzie mniejszy od 60 MPa, należy oprócz zakładanej warstwy z niesortu
dokonać chemicznego ulepszenia gruntu zapewniając na nim minimalną wartość modułu
odkształcenia wtórnego 60 MPa.
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b)

Budowę ław torowiska na odcinkach kompleksowej budowy i rozbudowy podtorza należy
wykonać normatywnej szerokości zgodnie z Id-3. W miejscach gdzie uzyskanie tej wartości
normatywnej będzie utrudnione, dopuszcza się szerokość ławy torowiska 40cm wraz z
umocnieniem skarp nasypu kolejowego, po analizie i uzyskaniu zgody Zamawiającego.

c)

Wbudowanie warstw ochronnych należy wykonać zgodnie z wymaganiami Id-3.

3.3. Odwodnienie:
a)

Wykonanie prawidłowego systemu odwodnienia tj. prace w tym zakresie pozwolić mają na
zapewnienie spływu wody do systemu odwodnienia.

b)

Wykonanie nowych rowów lub drenaży w miejscach gdzie tych rowów nie ma, bądź gdy
istniejący rów musi zostać zlikwidowany (np. w wyniku poszerzenia torowiska).

3.4. Obiekty inżynieryjne
Zakres robót na obiektach inżynieryjnych na linii nr 217 obejmuje:

1)

Przejazdy kolejowo-drogowe:
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* Zakres dotyczy również linii kolejowej nr 204
3.5. Inne roboty:
a)

Karczowanie drzew, krzewów, wykonanie pasów p.poż..

b)

Umocnienie powierzchni skarp poprzez wytworzenie na skarpie warstwy ziemi urodzajnej
i obsianie jej zatwierdzoną kompozycją nasion traw, a także naniesienie tymczasowej
warstwy przeciwerozyjnej.

c)

Zabezpieczenie przed spadkiem tłucznia lub innych przedmiotów na drogę i przejścia dla
pieszych dla wszystkich obiektów inżynieryjnych.

d)

Montaż znaków regulacji osi toru, zgodnych z wytycznymi Ig-6, stanowiących również znaki
kolejowej osnowy specjalnej.

e)

Nowe oznakowanie linii.

f)

Wszelkie niezbędne roboty porządkowe w ramach estetyzacji linii.

g)

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona tablice informacyjne i pamiątkowe
zgodnie z Wytycznymi w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych według
dokumentów udostępnionych na stronie KPRM

h)

Utylizacja i zagospodarowanie odpadów pochodzących z robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia na linii kolejowej

i)

Bieżące pomiary geodezyjne po wytyczeniu punktów głównych w zakresie prowadzonych
robót,

j)

Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić tymczasową oraz docelową organizację ruchu na
przejazdach kolejowo-drogowych zgodną z projektem

k)

Wszystkie pozostałe roboty towarzyszące, bądź niezbędne do wykonania przedmiotowego
zakresu zadania zgodnie z PFU.

3.6. Pozostałe wymagania Zamawiającego:
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania następujących dokumentów:
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4.

a)

Projekt organizacji i technologii robót,

b)

Program zapewnienia jakości dot. wykonawstwa robót.

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.
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać Roboty Budowlane na odcinku LK.217 od km 56,540 do km
61,750 (Braniewo – Granica Państwa) w terminie do dnia 15.03.2023 r., przy czym zasadnicze Roboty
Budowlane w zakresie nawierzchni, podtorza, odwodnienia, obiektów inżynieryjnych oraz przejazdów
kolejowo-drogowych, których realizacja wymaga prowadzenia prac przy całodobowym zamknięciu linii
dla ruchu, Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować w terminie od dnia 04.05.2022 r. do dnia
02.06.2022 r. (w tym odbiór techniczny i eksploatacyjny).
Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować wykonanie w 2022 r. Robót Budowlanych w zakresie
pozwalającym przeprowadzenie odbiorów częściowych i wystawienie w 2022 r. faktur na łączną wartość
co najmniej 3.500.000,00 zł netto.

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 lub 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,

d)

dokonali wizji lokalnej w terenie,

e)

posiadają kadrę niezbędną do wykonania przedmiotowego zadania, tj. w szczególności:
 kierownika robót torowych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej,
 kierownika robót mostowych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej,

f)

uzyskali w roku 2020 przychód w wysokości min. 4.000.000,00 zł netto.

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.
7.3. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu zakupowym Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu zakupowym albo do reprezentowania ich
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w postępowaniu zakupowym i zawarcia umowy zakupowej z Zamawiającym i przekazać
Zamawiającemu pisemne pełnomocnictwo w powyższym zakresie. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną wobec Zamawiającego
odpowiedzialność za wykonanie umowy zakupowej i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zakupowej. Wskazane powyżej warunki udziału w postępowaniu zakupowym
winny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
8.

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 – potwierdzenia przelewu,

b)

w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia banku, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej – do oferty winna być dołączona potwierdzona za zgodność kopia
poręczenia albo gwarancji , zaś oryginał dokumentu poręczenia albo gwarancji winien
być dostarczony w oryginale do siedziby Zamawiającego przed terminem składania
ofert (dostarczenie oryginału dokumentu dotyczy składania oferty zarówno w formie
pisemnej jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej).

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.
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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 samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
8.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz
potwierdzenia, że oferta nie podlega odrzuceniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące
dokumenty:

9.

1)

stosowne referencje potwierdzające spełnienie warunków wymaganych w pkt. 7.1 pkt. f)

2)

potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą kierować robotami
posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: kolejowej, związanej z
obiektami budowlanymi takimi jak: linie, węzły i stacje kolejowe, wydane na podstawie
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn.
zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę członków właściwej terenowo Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa,

3)

sprawozdanie finansowe albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części,
a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania
finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i
zobowiązania - za rok 2020.

Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1)

pieniądzu,

2)

poręczeniach bankowych,

3)

gwarancjach bankowych,

4)

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 PI - 21I014R/11/2021”. Wadium wnoszone
w innej formie należy złożyć zgodnie z zapisami pkt. 8.1. 4) lit. b)
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu kwota wadium musi zostać zaksięgowana na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, okres obowiązywania poręczenia lub gwarancji powinien obejmować co najmniej
okres związania ofertą.
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10. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym treści dokumentu poręczenia lub gwarancji i
podmiotu, który je wystawi.
11. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert.
12. 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.
Osoby upoważnione do kontaktu:


w sprawach techniczno-technologicznych:
Michał Kasztelan, tel. 691560163, email: m.kasztelan@ppmt.pl
Dariusz Komisarczyk, tel. 783230502, email: d.komisarczyk@ppmt.pl



w sprawach formalnych:
Aleksandra Maryn-Pancewicz, tel. 609101177, email: a.maryn-pancewicz@ppmt.pl

13. Opis sposobu przygotowania ofert.
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.
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.
Oferty mogą być składane w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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.
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 PI - 21I014R/11/2021; termin składania ofert: 17 grudnia 2021 r.”
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.
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14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty winny zostać złożone nie później niż do dnia 17 grudnia 2021 r. do godz. 12.00. Oferty
składane w formie pisemnej winny zostać złożone w siedzibie Zamawiającego: ul. Sandomierska 19,
80-051 Gdańsk, pok. 305.
Oferty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej winny zostać przesłane na adres:
techniczny@ppmt.pl
15. Opis sposobu obliczenia ceny.
Wykonawca winien przedstawić w ofercie cenę ryczałtową za wykonanie całości zamówienia, określoną
na podstawie:


Zakresu robót stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych warunków zamówienia (ilości robót
wskazane w Zakresie robót są orientacyjne, służą pomocniczo do sporządzenia wyceny i ich
ewentualne zwiększenie nie będzie mogło stanowić podstawy późniejszych roszczeń Wykonawcy),



PFU, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszych warunków zamówienia.

16. Kryteria oceny ofert.
Oferty oceniane będą przez Zamawiającego w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty
i oświadczenia, na podstawie kryterium ceny (100% znaczenia).
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania odwróconej oceny ofert.
17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zakupowej.
Przed zawarciem umowy zakupowej Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy zakupowej w wysokości 10% łącznej ceny brutto 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.
18. Wzór umowy zakupowej.
Wzór umowy zakupowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszych warunków zamówienia. W załączonym
wzorze umowy zakupowej zastosowano odmienne nazewnictwo podmiotów - zgodnie z Warunkami
zamówienia podmioty występujące w postępowaniu to Zamawiający i Wykonawca, zaś zgodnie
z projektem umowy zakupowej są to odpowiednio Wykonawca i Podwykonawca.
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19. 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.
20. Zmiany umowy zakupowej.
Zmiany umowy zakupowej możliwe będą wyłącznie w następujących przypadkach:
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.

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 – zakres robót,
Załącznik nr 5 – PFU,
Sporządził: Michał Kasztelan
Akceptuję: ………………………...
Zatwierdzam: ………………………...
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