Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
60-715 Poznań, ul. Kolejowa 4
tel./fax: 061 6333659

Ogł oszenie o wszczęciu postępowania zakupowego na roboty budowlane
Termin złożenia ofert: do godziny: 12:00 dnia 10.08.2018
Dane Zamawiającego:
/am \\, i aj 4c.:\ : Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4
60-715 Poznań
I elefon: 61 633 36 59, 61 633 30 45, 789 445 248
Fax: 61 633 36 59
E-mail: sekretariat(&zrk-dom.com.pl
Informacje o Postępowaniu
Nazwa zamówienia: Obsługa niezbędna do prawidłowej pracy pociągu PUN wraz z robotami
towarzyszącymi w ramach zadania pn.: „Kompleksowa wymiana nawierzchni na linii nr 403
Piła Północ — Ulikowo -- ETAP 11w km 82,950 — 88,860 odcinek Zólwino — Recz Pomorski,
km 91,800 — 92,730 odcinek Recz Pomorski — Sokoliniec, w km 107,826 — 109,638 odcinek
Tarnow° Pomorskie — Sulino, w km 111,025 — 113,875 odcinek Sulino — Barzkowice"
Opis lanto\\
1.1. Załadunek podkładów na wagony (PUN) — 19 200 szt.
1.2. PUN — obsługa PUN-a — 11,502 kmt
1.3. Wbudowanie szyn przejściowych S49/50E1 — 8 par
1.4. Uzupełnienie tłucznia w ilości 70% (1540 m3/km = 2772 t/km) — 11,502 kmt
1.5. Wyładunek długich szyn S60 — 11 500 mb
1.6. Regulacja naprężeń w torze bezstykowym wraz z wykonaniem spoin termitowych —
11,502 kmt
1.7. Wymiana nawierzchni na przejazdach kolejowo-drogowych płyty CBP — 2 szt.
1.8. Zbiórka szyn złomowych S49 z cięciem na odcinki 10 m, przewiezienie i wyładunek na
stacji Recz i stacji Ulikowo — 23 000 mb
1.9. Wyładunek podkładów betonowych — 19 200 szt.
1.10. Rozbrojenie i utylizacja podkładów betonowych BS-65, BS-66, BL, INBK-3, INBK4A — 19 200 szt.
1.11. Rozbrojenie i utylizacja podkładów drewnianych — 25 szt.
1.12. Zwiezienie złomu drobnego i przekazanie do ISE Stargard — 400 ton
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zgodnie § 14 Regulaminu udzielania zamówień przez
Zakład Robót Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
Wykaz wymaganych dokumentów: Zgodnie z wykazem zawartym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (Załącznik do ogłoszenia)
Wadium: Nie dotyczy
Kryteria oceny ofert: Cena - 100,00%
Termin realizacji: Zadanie należy wykonać w terminie od 02.09.2018 do 26.10.2018r.
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Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
60-715 Poznań, ul. Kolejowa 4
tel./fax: 061 6333659

Warunki udziału w postępowaniu:
W Projekcie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjalem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia
na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymaganiom stawianym
Wykonawcom."
Miejsce i termin składania ofert:
Zakład Robót komunikacyjnych - DOM w Poznaniu ul Kolejowa 4 60-715 Poznań Sekretariat I Piętro osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera zgodnie z zapisami
SIWZ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.patoka@zrk-dom.com.pl
Oferta przesłana drogą elektroniczną musi być zabezpieczona hasłem zgodnie z zapisami
SIWZ
Termin składania ofert: 10.08.2018. godzina 12:00
Termin zawiązania ofertą: 30 dni
Termin otwarcia ofert: 10.08.2018 godzina 13:00
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie ostatecznej.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy mote być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych"
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu w podanym powyżej terminie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający ma prawo do potrącenia z pierwszej faktury
kwoty zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej wartości gwarancji dobrego wykonania
zadania.
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania Specyfikacji Na stronie internetowej Zamawiającego vvww.zrk-dom.com.pl,
oraz w siedzibie
Zamawiającego ul. Kolejowa 4 60-715 Poznań pok. Nr 8
Osoba do kontaktu
Mirosław Lemański tel. 795 500 468
Krystian Szewczyk tel. 789 445 239

e-mail: m.lemanski@zrk-dom.com.pl
e-mail: a.patoka@zrk-dom.com.pl

