
 

 

Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego 

Nazwa zamówienia P-16-2-PO2 ROZBUDOWA BOCZNICY KOLEJOWEJ DCT GDAŃSK (POLSKA). ETAP 
PIERWSZY – PRZYŁĄCZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.  

Wartość zamówienia Zamawiający szacuje, że wartość zamówienia przekracza 500 tys. PLN. 

Rodzaj zamówienia Roboty budowlane – Zaprojektowanie i budowa 

Data publikacji 
Ogłoszenia na stronie 
internetowej 
Zamawiającego 

07/10/2016 

I Zamawiający (Organizator) 

Zamawiający DCT Gdańsk S.A. 

- adres ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie 

- telefon (+48 58) 737 9000  

- e-mail tenders-infra@dctgdansk.com 

- adres internetowy http://www.dctgdansk.pl  

Osoba upoważniona 
do kontaktów 

Michał Biernacki – Przewodniczący Komisji Przetargowej 
Daria Pyszniak 

- adres ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie 

- telefon (+48 58) 737 90 90 lub 737 9091 

-e-mail tenders-infra@dctgdansk.com 

Adres, pod którym 
można uzyskać 
dokumentację 
Przetargową 

Pod adresem internetowym Zamawiającego (Organizatora):  http://www.dctgdansk.pl. 

Dokumentacja publikowana będzie w zakładce „Aktywne Przetargi” 
(http://dctgdansk.pl/pl/category/przetargi/aktywne_przetargi/). 
 
Część dokumentacji jest dostępna na żądanie, które należy skierować na ww. adres e-mail. 

Adres, na który należy 
składać Oferty  

ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. Pomorskie 

z dopiskiem „Postępowanie przetargowe P-16-2-Po2” 

II Przedmiot zamówienia 

Opis zamówienia 1. Zamówienie dotyczy zaprojektowania i budowy* przyłącza energii elektrycznej służącego do 
zasilania 4 szt. elektrycznych suwnic bramowych („eRTG”), obsługujących tory bocznicowe na 
terenie DCT Gdańsk. Zamawiający szacuje, że zakres robót budowlanych obejmie m.in.: 

a. budowę trafo-stacji wraz z wyposażeniem 

b. budowę linii kablowych średniego napięcia prowadzonej z pola w „GPZ” do 
nowej stacji trafo, 

c. budowę linii kablowych niskiego napięcia prowadzonych z nowoprojektowanej 
stacji trafo do dwóch rozdzielić eRTG zlokalizowanych przy torach bocznicy 
kolejowej. 

d. Utworzenie pachołów kablowych umożliwiających bezpieczne i prawidłowe 
eksploatowanie suwnic eRTG. 

Zakres zamówienia został opisany szczegółowo w Załączniku nr 1 „Wymogi Zamawiającego”. 

http://www.dctgdansk.pl/
http://www.dctgdansk.pl/
http://dctgdansk.pl/pl/category/przetargi/aktywne_przetargi/


 

 

* Zamawiający dysponuje projektem wykonawczym na przedmiotowy zakres, który zostanie 
udostępniony Wykonawcy w celu jego wykorzystania/modyfikacji w porozumieniu z nadzorem 
autorskim. Wykonawca może też sporządzić własny projekt. 

2. Zamawiający planuje realizację zamówienia w kwartale 1 2017 r. 
 

Miejsce realizacji 
zamówienia 

ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie, Polska 
Kod NUTS: PL634 

Czy Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie 
zamówień rządowych (GPA)? 

Nie. 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej? Nie. 

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych? Nie. Oferent składa jedną ofertę, jednak w zakresie 
zaprojektuj i zbuduj może rozważać różne warianty 
realizacyjne, tak długo jak pozostaje w zgodności z 
Wymogami Zamawiającego. 

Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową? Nie 

Czy jest to Zamówienie podlegające wznowieniu? Nie 

Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję 
elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty? 

Nie 

III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym 

1. Wymagane wadium Nie dotyczy.  

2. Informacje 
dotyczące sytuacji 
oferentów oraz 
informacje i 
formalności niezbędne 
do oceny, czy spełnia 
on minimalne wymogi 
ekonomiczne, 
finansowe i techniczne 
  
  

Poniżej przedstawiono wymagania minimalne, które muszą zostać spełnione w całości przez 
Oferentów.  

A. Warunki podmiotowe: 

 

A1. Oferent musi posiadać uprawnienia wymagane przez przepisy prawa  do 

wykonania Zamówienia.  

A2. Oferent nie może być w stanie upadłości lub likwidacji. 

A3. Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

projektowania i prowadzenia robót budowlanych, do sumy gwarancyjnej 2 mln PLN. 

A4. Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postepowaniu konsorcjów. 

 

Na potwierdzenie warunku A1 i A2, oferent złoży:  

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z Załącznikiem nr 2.  
b) aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert.  

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że oferent nie 



 

 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

Na potwierdzenie spełnienia warunku A3, oferent przedłoży kopię ubezpieczenia oferenta 

od odpowiedzialności cywilnej oraz zawodowej w zakresie projektowania i robót 

budowlanych z limitem odpowiedzialności do 2 mln PLN, obowiązującą co najmniej do 

końca 2016 r. (wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania polisy w tej wysokości do 

czasu zakończenia realizacji robót budowlanych). 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku A4, oferent złoży oświadczenie zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 dot. samodzielnego wykonania projektu i robót budowlanych. 

B. Warunki finansowe: 

B1. Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

należyte wykonanie przedmiotu Zamówienia.  

 

B2. Średni  zysk netto Wnioskodawcy z ostatnich trzech  lat obrotowych (2013, 2014, 

2015) powinien być nie mniejszy  niż 100 tys. PLN.  

 

B3. Wnioskodawca uzyskał  w każdym  z ostatnich trzech  lat obrotowych, a jeżeli okres  

prowadzenia działalności jest krótszy,  to w tym okresie, przychody ze sprzedaży 

w wysokości nie mniejszej niż 5 mln PLN. 

 

B4. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400tys. 

PLN. 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków B1, B2, B3 oferent kopie sprawozdań finansowych 

z ostatnich 3 lat obrotowych. 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku B1 oraz B4, oferent złoży oświadczenie zgodnie z 

Załącznikiem 4. 

C. Warunki techniczne: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: 
 
C1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do zrealizowania Zamówienia. 
 
C2. w okresie ostatnich 35 lat przed datą publikacji niniejszego Ogłoszenia o przetargu, jako 
Generalny Wykonawca, członek konsorcjum lub podwykonawca zaprojektowali, wybudowali 
oraz przeprowadzili rozruch zakończony pozytywnym protokołem odbioru co najmniej dwóch 
inwestycji, których zakres obejmował  wykonanie sieci elektroenergetycznych o długości co 
najmniej 400 mb.  
 
C3. w okresie ostatnich 35 lat przed datą publikacji niniejszego Ogłoszenia o przetargu należycie 
wykonali co najmniej 2dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (bez 



 

 

VAT) każda (liczy się wartość zakresu wykonywanego przez oferenta), polegające na 
wybudowaniu oraz przeprowadzeniu rozruchu i oddaniu do użytkowania sieci 
elektroenergetycznych, zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. 
 
C4. dysponują osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie zgodnie z polskim prawem albo posiadającymi odpowiadające im uprawnienia do 
wykonywania takich funkcji na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych Dz. U. UE L 255 z 30.09.2005 r., a w szczególności osobami 
posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi w następujących specjalnościach: 
- konstrukcyjno-budowlanej , 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

C5. Dysponują Kierownikiem Budowy oraz Głównym Projektantem, którzy posiadają do 

wykonywania tych funkcji uprawnienia wymagane przez przepisy prawa oraz którzy będą pełnili 

te funkcje w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia przez cały okres jego realizacji.  

 

Wskazany Kierownik Budowy i Główny Projektant musza posiadać co najmniej trzyletnią 

praktykę zawodową na budowie liczoną od daty uzyskania uprawnień budowlanych (łączny czas 

pełnienia funkcji). Praktyka ta będzie udokumentowana zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 
W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków, oferent złoży:  
a) oświadczenie oferenta, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do zrealizowania Zamówienia zgodnie z 
załącznikiem nr 5; 
b) referencje potwierdzające spełnienie wymagań w punktach C2 i C3 powyżej, osobno dla 
każdego z wymagań. , że jako Generalny Wykonawca w okresie 3 lat przed publikacją 
niniejszego Ogłoszenia należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co 
najmniej 500tys. PLN każda, polegające na wybudowaniu oraz przeprowadzeniu rozruchu i 
oddaniu do użytkowania sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Unii 
Europejskiej.  Przedłożone Rreferencjae powinnya zawierać nazwę inwestycji, jej wartość, 
zakres robót wykonywany przez oferenta oraz dane kontaktowe zlecającego. Oferent nie może 
posłużyć się referencjami wystawionymi na inny podmiot. 
*Dla uniknięcia wątpliwości - do wskazanego powyżej okresu 5 lat mogą być wliczane 
inwestycje, dla których wydane zostało świadectwo przejęcia lub końcowy protokół odbioru z 
datą przypadająca w tym okresie. 
cd) oświadczenie o dysponowaniu osobami spełniającymi warunki punktu C4 i C5, wraz z 
wykazem tych osób według załącznika nr 5.  

3. Informacje 
dotyczące sposobu 
prowadzenia 
przetargu 

Sposób postępowania regulują Warunki Przetargu stanowiące Załącznik nr 6 do niniejszego 
Ogłoszenia. 
 

IV Kryteria oceny Wniosków i informacje administracyjne 

Kryteria oceny ofert Szczegóły sposobu oceny ofert zostały przedstawione w Załączniku nr 6 do niniejszego 
Ogłoszenia (Warunki Przetargu).  
Kryteria brane pod uwagę przez Zamawiającego to: 
- 60% cena, 
- 20% Czas Wykonania, 



 

 

- 20% Czas Gwarancji. 

Warunki uzyskania 
dokumentacji 
przetargowej oraz 
dodatkowych 
wyjaśnień 

Ogłoszenie oraz towarzyszące mu dokumenty  dostępne są na stronie internetowej 
Zamawiającego (http://www.dctgdansk.pl) od dnia publikacji ogłoszenia.  

Załącznik nr 1 – Wymogi Zamawiającego można uzyskać wysyłając pisemną prośbę o ich 
udostępnienie na adres tenders-infra@dctgdansk.com 

Termin, miejsce, 
forma i sposób Ofert 

Szczegóły sposobu przygotowania oferty i jej złożenia określa Załącznik nr 6 do niniejszego 
Ogłoszenia (Warunki Przetargu).  
 
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. Kontenerowa 
7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie) do dnia 04/11/2016 r. 31.10.2016 do godz. 1309:00, w dni 
robocze w godz. [8:30-15:30]. 

V Inne informacje 

Czy zamówienie dotyczy 
projektu/programu finansowanego ze 
środków UE? 

W momencie wszczęcia procedury przetargowej zamówienie nie dotyczy 
projektu/programu finansowanego ze środków UE. Zamawiający nie wyklucza, 
że Zamówienie będzie współfinansowane tymi środkami w przyszłości. 

Data zamieszczenia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym TED 

Ogłoszenie zostało wysłane do publikacji dnia 07/10/2016 

 

Załączniki:  
Załącznik nr 1 – Wymogi Zamawiającego (dostępne na żądanie) 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu Zamówienia 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o sytuacji finansowej oraz posiadanych środkach lub zdolności kredytowej. 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganego potencjału technicznego i kadrowego. 
Załącznik nr 6 – Warunki Przetargu (wraz załącznikami) 
Załącznik nr 7 – Wzór Umowy 
Załącznik nr 8 – Formularz ofertowy 

http://www.dctgdansk.pl/
mailto:tenders-infra@dctgdansk.com

