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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248984-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych
2022/S 090-248984

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. reprezentowana przez Pełnomocnika Grupa 
Doradcza Sienna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bagatela10/3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-585
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Dzierżanowski
E-mail: przetargi@grupasienna.pl 
Tel.:  +48 226547741
Faks:  +48 226543131
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/gait

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/gait
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie napawania regeneracyjnego szyn i krzyżownic
Numer referencyjny: 520.261.1.4.2021.KK

II.1.2) Główny kod CPV
50225000 Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

10/05/2022 S90
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

mailto:przetargi@grupasienna.pl
www.platformazakupowa.pl
www.platformazakupowa.pl/pn/gait
www.platformazakupowa.pl/pn/gait


Dz.U./S S90
10/05/2022
248984-2022-PL

2 / 6

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napawania regeneracyjnego szyn rowkowych w torach szlakowych 
i w węzłach rozjazdowych oraz krzyżownic w węzłach rozjazdowych na terenie miasta Gdańska (część 1) 
oraz wykonanie naprawy torów tramwajowych na terenie Zajezdni Gdańsk-Nowy Port w zakresie napawania 
regeneracyjnego szyn rowkowych w torach szlakowych i w węzłach rozjazdowych oraz krzyżownic w węzłach 
rozjazdowych (część 2).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
wykonanie napawania regeneracyjnego szyn rowkowych w torach szlakowych i w węzłach rozjazdowych oraz 
krzyżownic w węzłach rozjazdowych na terenie miasta Gdańska
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50225000 Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
miasto Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napawania regeneracyjnego szyn rowkowych w torach szlakowych i 
w węzłach rozjazdowych oraz krzyżownic w węzłach rozjazdowych obejmujące:
1) Wykonanie napawania regeneracyjnego zużytych lub uszkodzonych powierzchni:
a) bocznych szyn rowkowych w torach szlakowych i w węzłach rozjazdowych - w szacunkowej ilości 2000 mb;
b) dna rowków w krzyżownicach w węzłach rozjazdowych - w szacunkowej ilości 300 mb;
c) napawanie ubytków w główce szyny - w szacunkowej ilości 500 szt.;
d) napawanie pionowe krzyżownicy- w szacunkowej ilości 400 mb.
Prace będą wykonane w celu usunięcia zużycia eksploatacyjnego szyn.
2) Wykonanie pomiarów do protokołów wprowadzenia i protokołów powykonawczych każdego etapu,
3) Podana szacunkowa wielkość poszczególnych napraw nie stanowi zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy ani podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę. Zamawiający 
dopuszcza sytuację rezygnacji z części zakresu robót z którejkolwiek pozycji oferty cenowej Wykonawcy i 
wykorzystanie tych środków do realizacji robót określonych w innych pozycjach, celem zwiększenia zakresu 
napraw tych robót. Minimalny, gwarantowany zakres realizacji Umowy wynosi 50% przewidzianych ilości 
poszczególnych pozycji prac do wykonania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 170
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na powtórzeniu usług przewidzianych w 
zamówieniu podstawowym (wszystkich lub wybranych). Maksymalna wartość zamówień objętych prawem opcji 
wynosi 10% łącznej wartości przedmiotu Umowy dla Części I zamówienia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 500 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie naprawy torów tramwajowych na terenie Zajezdni Gdańsk-Nowy Port
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50225000 Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk, teren Zajezdni Gdańsk-Nowy Port

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Wykonanie naprawy torów tramwajowych na terenie Zajezdni Gdańsk-Nowy Port w zakresie napawania 
regeneracyjnego szyn rowkowych w torach szlakowych i w węzłach rozjazdowych oraz krzyżownic w węzłach 
rozjazdowych obejmujące:
a) wykonanie napawania regeneracyjnego zużytych lub uszkodzonych powierzchni bocznych szyn rowkowych 
w torach szlakowych i w węzłach rozjazdowych - w szacunkowej ilości 400 mb;
b) napawanie dna rowków w krzyżownicach w węzłach rozjazdowych - w szacunkowej ilości 60 mb;
c) napawanie ubytków w główce szyny - w szacunkowej ilości 50 szt.;
d) napawanie pionowe krzyżownicy- w szacunkowej ilości 50 mb.
Prace będą wykonane w celu usunięcia zużycia eksploatacyjnego szyn, zgodnie z protokołem wprowadzenia, 
który zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu umowy.
2) Wykonanie pomiarów do protokołów wprowadzenia i protokołów powykonawczych każdego etapu, z 
uwzględnieniem szerokości główki szyny lub rowka krzyżownic oraz głębokości rowka krzyżownicy, profilu 
główki szyny lub rowka krzyżownic.
3) Podana szacunkowa wielkość poszczególnych napraw nie stanowi zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy ani podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę. Zamawiający 
dopuszcza sytuację rezygnacji z części zakresu robót z którejkolwiek pozycji oferty cenowej Wykonawcy i 
wykorzystanie tych środków do realizacji robót określonych w innych pozycjach, celem zwiększenia zakresu 
napraw tych robót. Minimalny, gwarantowany zakres realizacji Umowy wynosi 50% przewidzianych ilości 
poszczególnych pozycji prac do wykonania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na powtórzeniu usług przewidzianych w 
zamówieniu podstawowym (wszystkich lub wybranych), określonych w pkt. 1. Maksymalna wartość zamówień 
objętych prawem opcji wynosi 10% łącznej wartości przedmiotu Umowy dla Części II zamówienia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą powinien być wpisany do rejestru handlowego lub 
zawodowego prowadzonego w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Dla części I wadium w wysokości 9500 PLN
Dla części II wadium w wysokości 2000 PLN.
Na etapie realizacji umowy wymagane jest zabezepieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% 
wartości umowy brutto.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:
Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki określa projekt umowy stanowiacy załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/06/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się na portalu elektronicznym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: UZP
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby 
Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX Ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2022
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