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Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: PKP S.A. Centrala, Biuro Zamówień i Przetargów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305
Warszawa
Tel.: +48 224749177
E-mail: przetargi@pkp.pl
Faks: +48 224749177
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkpsa.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
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
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk
Główny"

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Modernizacja budynku dworca wpisanego do rejestru zabytków oraz dostosowanie obiektu do wymogów
obowiązującego prawa, wykonanie niezbędnych izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, paroizolacji,
izolacji zbiornika ppoż., izolacji akustycznych i innych izolacji poziomych i pionowych budynku, izolację
budynku-termiczną, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji m.in. sanitarnych,
elektrycznych, w tym iluminacja elewacji i teletechnicznych, p.poż, alarmowych i monitoringu, wykonanie prac
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objętych Programem Konserwatorskim, m.in. rekonstrukcję brakujących detali architektonicznych oraz dachów
dwuspadowych i wymianę pokrycia dachowego, dostosowanie obiektu do obsługi osób o ograniczonych
możliwościach poruszania, spełniające wymagania określone w TSI-PRM
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 59 278 560.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4)

Opis zamówienia:
c.d. z poz II. 1.4). Budowa nowej części podziemnego przejścia dla pieszych łączącego obecny tunel
podziemny z poziomem -1 dworca, budowa (montaż i demontaż) dworca tymczasowego z infrastrukturą do
obsługi podróżnych na czas modernizacji dworca Głównego, wykończenie wnętrz zgodnie z programem prac
konserwatorskich i projektem architektonicznym oraz projektem konserwacji i restauracji – w odniesieniu do
prac konserwatorskich, przebudowa przyłączy

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zamawiający ubiega się o środki na realizacjęniniejszego zamówienia

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
16/04/2017

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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 wniosków o zaproszenie do składania ofert lub do negocjacji / Termin wyrażenia
zainteresowania udziałem
Data: 01/04/2017

IV.2.5)

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587840
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Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2017

