
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego na roboty budowlane

Data złożenia ofert: do godz. 8:00 dnia 28.12.2021r. 

Dane Zamawiającego:

Zamawiający: Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań

Telefon: 61 633 36 59

Fax: 61 633 36 59

E-mail: sekretariat@zrk-dom.com.pl

Informacje o Postępowaniu

Nazwa zamówienia:

Opis Zamówienia:

Tryb postępowania:

Nie dotyczy

Cena - 100,00% 

Informacje o wadium:

Kryteria oceny ofert:

Miejsce i termin 

składania ofert: Zakład Robót komunikacyjnych - DOM w Poznaniu, ul Mogileńska 10G, 61-052 

Poznań - Sekretariat Parter

Termin składania ofert: do godz. 8:00 dnia 28.12.2021r.

Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 61-052 

Poznań, ul. Mogileńska 10G, tel./fax: 61 6333659 

„Kompleksowe wzmocnienie podłoża, podtorza i skarp w ramach zadania pn.: 

„Wykonanie wzmocnienia podłoża, podtorza i skarp, zgodnie z zatwierdzonym 

Projektem Budowlano-Wykonawczym w ramach wykonawstwa zastępczego dla 

Zadania A pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – 

Police” w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z 

wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351””

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie projektu wzmocnienia 

podłoża, podtorza i skarp wraz z wykonaniem robót budowlanych dla w/w 

zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ, 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Rozbiciu Ceny Ofertowej. 

Warunki udziału w 

postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania w zakresie ich 

spełniania Zamawiający zawarł w pkt. 7 i 8 SWZ stanowiącej załącznik do 

niniejszego ogłoszenia.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły 

spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę 

zgodnie z wykazem określonym w SWZ oraz wymaganiom stawianym 

Wykonawcą.

Wykaz wymaganych 

dokumentów:
Zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zapytanie ofertowe zgodnie § 14 Regulaminu udzielania zamówień przez Zakład 

Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o.

mailto:sekretariat@zrk-dom.com.pl


godz. 8:30 dnia 28.12.2021r.

Informacje o Specyfikacji

Miejsce pobrania Na stronie internetowej Zamaiającego www.zrk-dom.com.pl, oraz w siedzibie 

Specyfikacji Zamawiającego ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań, pok. Nr 114

Osoba do kontaktu 

Ewa Ciesielska e-mail: e.ciesielska@zrk-dom.com.pl

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 może być 

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych

Termin zawiązania 

ofertą:
60 dni

Termin otwarcia ofert:


