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SPECYFIKACJA
Istotnych Warunków Zamówienia

Naprawa bocznicy kolejowej na terenie Zakładów Chemicznych NITROCHEM S.A w Bydgoszczy.
I. Informacje ogólne
1. Zamawiający:

Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM Spółka Akcyjna
85-825 Bydgoszcz, ul. Theodora Wulffa 18
NIP: 554-03-10-422, REGON: 091129384
KRS: 0000006791 – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział
Gospodarczy

2. Tryb przeprowadzenia zamówienia:

Ograniczony konkurs ofert
Wybrani oferenci składają oferty, które winny odpowiadać wymogom niniejszej specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty ani ogłoszenia o przetargu w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego unieważnienia
postępowania bez podania przyczyn lub zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
3. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:
3.1 Przedmiot prac:
Naprawa torów kolejowych, rozjazdów, łączników znajdujących się na terenie bocznicy
kolejowej „NITRO-CHEM S.A. Zakres naprawy:
Tory
Lp.

Nr poz.

1

9

2

3

Czynności do wykonania
Wymienić 20 szt. podkładów drewnianych sosnowych, 50 % wkrętów, podbić 4 podkłady
stykowe.

9,1

Naprawa przejazdu kolejowego.
Naprawić na długości 17 mb. torowisko:
- wymiana ciągła nawierzchni kolejowej (podkłady betonowe, złącza, tłuczeń),
- zabudowa przejazdu z płyt CBP 18 m2 (9 mb), poprzez dołożenie w środek do istniejących
płyt CBP 3 szt. (na zewnątrz toru 2x1 szt., wewnątrz 1 szt.) ,
-zabudowa krawężnika kolejowy KK-97 na długości 18 m na ławie betonowej,
- odwodnienie przejazdu (2 studnie chłonne z kręgów betonowych Ø 1000 gł.2 m z pokrywą
betonową i kratką ściekową).

11

Wymiana ciągła podkładów sosnowych i podsypki na odcinku od rozjazdu nr 505 do bramy
wjazdowej ( 160 mb. toru),
Wymiana pojedyncza podkładów sosnowych w ilości 50 sztuk za bramą,
- 50% wkrętów do wymiany,
- odtworzyć asfalt przy przejeździe na dł. 24 mb (2x12m).

1

ul. Teodora Wolffa 18
85-862 Bydgoszcz
www.nitrochem.com.pl

Zakłady Chemiczne
„NITRO- CHEM” S.A.

tel. (+48) 52 374 76 60 fax (+48) 52
361 11 24
nitrochem@nitrochem.com.pl

12

Wymienić 2 zespoły podzłączowe (4 podkłady),
Naprawić nawierzchnię drogową przejazdu kolejowego 6m:
- zabudować 2 wewnętrzne płyty CBP (staroużyteczne Nitro-Chem),
- na zewnątrz naprawić dojazdy betonem 12 m2.
Naprawić tor pod przejazdem na długości ok. 7 mb. (podkłady betonowe, złączki, tłuczeń)

6

14

Wymienić 5 zespołów podzłączowych (styki).
Naprawić nawierzchnię drogową przejazdu kolejowego 6m:
- zabudować 2 wewnętrzne płyty CBP (staroużyteczne Nitro-Chem),
- na zewnątrz naprawić dojazdy betonem 33 m2.
Naprawić tor pod przejazdem na długości ok. 10 mb. (podkłady betonowe, złączki, tłuczeń)

17

27

Niewłaściwe położenie toru w planie i profilu między rozjazdem nr 701 a odcinkiem
wyremontowanym – należy podbić mechanicznie z regulacją w osi i profilu na długości 50
mb.

30

Remont kapitalny toru z pominięciem tacy nr 231:
- wymienić tłuczeń na całej długości toru 270 m,
- wymienić 9 szyn 30 m,
- wymienić podkłady drewniane na betonowe INBK-7 na długości 45 m,
- wymienić podkłady stykowe drewniane na betonowe INBK-7, 14 szt. x2,
- uzupełnić kpl. montażowe na dł 150 m w ilości 50%, - zastąpić złącza podparte (drewno)
łubkami 6 otworowymi).

4

18

Łączniki
Czynności do wykonania

Lp.

Wyrównać licowanie szyn i podbić styk (2 kpl łubków przejściowych).

1
Rozjazdy
Lp.

6

Czynności do wykonania

B

Kpl. wymiana rozjazdu na typ S49 wraz z łącznikiem rozj. nr 411-413 długości 17 mb:
- wymiana nawierzchni stalowej rozjazdu,
- wymiana doboru podrozjezdnic,
- wymiana tłucznia,
- wymiana szyny we wstawkach za rozjazdem 413 na długości 2x18m.

3.2 Warunki dodatkowe:
Warunkiem złożenia oferty jest uprzednie odbycie wizji lokalnej na obiekcie i sporządzenie
obmiarów.
3.3 Uwagi dodatkowe:
4. Termin wykonania zadania:
Planowany termin wykonania: 10 tygodni od podpisania umowy (propozycja Zlecającego)
5. Płatność za faktury:
Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
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6. Warunki odbioru:
Warunkiem odbioru prac jest obustronne podpisanie protokołu odbioru prac objętych
zleceniem oraz dostarczenie przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej i przekazania
zlecającemu jednego egzemplarza w wersji elektronicznej i dwóch egzemplarzy w wersji
edytowanej drukiem.
Przed przekazaniem przez wykonawcę dokumentacji w wersji papierowej konieczne jest
uzyskanie akceptacji zamawiającego.
7. Gwarancje:
Zamawiający oczekuje udzielenia minimalnie czterdziestoośmiomiesięcznej gwarancji
jakości dostarczonych materiałów i urządzeń, jak również udzielenia gwarancji na całość
wykonanych prac określonych niniejszą umową, której bieg rozpoczyna się od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji na elementy
naprawione lub wymienione w ramach gwarancji rozpoczyna bieg od dnia zakończenia ich
naprawy lub wymiany.
8. Podstawa wykonania zadania:
a) Nie dotyczy
II. Wymagania dotyczące ofert
9. Oferta winna zawierać:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

wypełniony załącznik “Strona tytułowa oferty”,
cenę za wykonanie oferty w PLN netto,
deklarowany termin wykonania,
warunki płatności,
termin ważności oferty,
gwarancja na wykonaną usługę,

10. Forma oferty:
a) Oferent przedstawia jeden egzemplarz oferty sporządzony w formie pisemnej,
b) Oferta napisana czytelnie, w języku polskim, podpisana przez osobę uprawnioną do
występowania w imieniu oferenta,
c) Strona tytułowa oferty zgodna ze wzorem załączonym do niniejszej specyfikacji,
d) Oferta umieszczona w nieprzejrzystej kopercie, zamkniętej i opieczętowanej,
e) Kopertę należy opatrzyć pieczątką własnej firmy oraz napisem:
Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A.
Wydział Remontów i Wykonania Inwestycji
lub Kancelaria
ul. Theodora Wuffa 18
85-825 Bydgoszcz

Tytuł oferty
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11. Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Wydział Remontów i Wykonania
Inwestycji lub przesłać pocztą na adres firmy.
w terminie do
10/06/2022 do godziny 15.00
III. Kryterium wyboru ofert
Kryteriami wyboru ofert w kolejności są:
a) cena,
b) doświadczenie, referencje, dotychczasowa współpraca,
c) wiarygodność,
d) termin realizacji oraz termin płatności,
e) gwarancje.
IV. Tryb udzielania wyjaśnień i wydawania materiałów uzupełniających
Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są w następujący sposób i przez następujące osoby:
Ireneusz Jakubiak tel.52 374 72 97 kom. 883 211 156,; e-mail: jakubiak@nitrochem.com.pl
Informacji udziela się PN – PT w godzinach 7.00 – 15.00.
Sposób udostępniania materiałów dodatkowych: e-mail, wizja lokalna
V. Tryb ogłoszenia wyników procedury przeprowadzenia zamówienia
Każdy oferent składający ofertę w sposób umożliwiający jej otwarcie zgodnie z wytycznymi
niniejszej specyfikacji, zostanie indywidualnie poinformowany o ostatecznym wyniku
kwalifikacji złożonej oferty.
VI.

Postanowienia końcowe

Zastrzega się prawo do zmiany trybu postępowania jak również do zmiany istotnych
warunków zamówienia w tym do wydłużenia terminu składania ofert, jak również prawo do
swobodnego unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia
postępowania bez wyboru oferty. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz prawo
swobodnego kwalifikowania ofert do poszczególnych etapów postępowania przy zachowaniu
zasad gospodarności, skuteczności i wydajności. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Do niniejszego postępowania nie stosuje się
przepisów Prawa o zamówieniach publicznych. Dopuszcza się możliwość korespondencji z
oferentami podczas postępowania w celu uzupełnienia o aktualne dokumenty lub wyjaśnienia
zapisów. Zamawiający ma prawo występować do oferenta w celu, o którym mowa wyżej.
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VII.

Załączniki
a) Nie dotyczy
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