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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402343-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy
2013/S 232-402343
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
ul. Batorego 23
Punkt kontaktowy: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. Wydział Techniczno-Eksploatacyjny, 05-825
Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23, pokój nr 9
Osoba do kontaktów: Katarzyna Sikora
05-825 Grodzisk Mazowiecki
POLSKA
Tel.: +48 227554760
E-mail: techniczny@wkd.com.pl
Faks: +48 227552085
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wkd.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Przewóz pasażerski kolejowy - usługi kolejowe

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa 6 sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, PL.
Kod NUTS PL12A
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) dostawę 6 sztuk nowych, jednego typu elektrycznych zespołów trakcyjnych, zwanych dalej Pojazdami,
przeznaczonych do wykonywania aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich w aglomeracji
warszawskiej;
b) świadczenie usług utrzymaniowych w okresie 6 miesięcy od daty przekazania każdego Pojazdu w zakresie
spełniającym wymagania Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych
(Dz.U. nr 212, poz. 1771 z późn. zm.);
c) przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi według poziomów
utrzymania P1, P2, P3 i napraw bieżących taboru, zakończone wydaniem bezterminowego certyfikatu
uprawniającego Zamawiającego do wykonywania tych czynności samodzielnie lub pod nadzorem
przedstawiciela Wykonawcy (w trakcie obowiązywania gwarancji).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji zawiera załacznik nr 2 do SIWZ "Opis
Przedmiotu Zamówienia - Wymagania Techniczne" oraz załącznik nr 8 do SIWZ "Wzór Umowy".
Miejsce dostawy i odbioru Pojazdów: siedziba Zamawiającego, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23.
Dostawa Pojazdów odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34620000, 50222000, 80511000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa 6 sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług utrzymaniowych w
okresie 6 miesięcy od daty przekazania każdego pojazdu, w zakresie spełniającym wymagania Dokumentacji
Systemu Utrzymania (DSU) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w
sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. nr 212, poz. 1771 z
późn. zm.), oraz przeszkoleniem pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi według
poziomów utrzymania P1, P2, P3 i napraw bieżących taboru.
Szacunkowa wartość bez VAT: 109 265 509 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
I.
1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysokość została ustalona na kwotę: 1
000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
2. Wykonawcy przysługuje uprawnienie w zakresie wyboru formy wadium z uwzględnieniem poniższych
postanowień. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o kórych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275).
3. Wniesienia wadium należy dokonać w następujący sposób:
a) wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego według
danych:
— nazwa banku i numer konta Zamawiającego: Pekao S.A. 68 1240 5918 1111 0000 4910 0198
— nazwa i adres Zamawiającego: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki,
— tytuł wpłaty: Wadium w postępowaniu na dostawę 6 sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.
b) wadium w formie pieniężnej zostanie uznane za prawidłowo wniesione jeżeli środki pieniężne znajdą się na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;
c) zalecane jest, aby w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (przelewem), Wykonawca dołączył do oferty
kserokopię wpłaty wadium, z potwierdzeniem dokonanego przelewu;
d) wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno zawierać następujące elementy:
— wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji, wskazanie
Gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) wraz z ich siedzibami,
— wskazanie nazwy postępowania, dla potrzeb którego wystawiany jest dokument,
— wskazanie sumy gwarancyjnej,
— wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji,
— nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zgłoszone w terminie związania ofertą po wystąpieniu dowolnej
okoliczności wskazanej w art. 46 ust. 4a lub 5 Pzp;
Uwaga: Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.W przypadku przedłożenia gwarancji nie
zawierającej wymienionych elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia Zamawiający
uzna, że Wykonawca nie wniósł prawidłowo wadium.
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e) oryginał dokumentu, o którym mowa w pkt d) należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał
wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty), natomiast potwierdzoną za zgodność
z oryginałem kserokopię zaleca się dołaczyć do oferty.
f) oryginalne dokumenty gwarancyjne/poręczenia będą zdeponowane w siedzibie Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium i dostarczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu
wniesienia wadium nie później niż w terminie składania ofert.
5. Wadium winno być wniesione na cały okres związania ofertą.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z postanowieniami art. 46 Pzp.
II.
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości odpowiadającej 10 % ceny całkowitej oferty.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Podstawą rozliczeń między stronami będą faktury VAT wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Rozliczenia będą dokonywane wyłącznie w złotych polskich (PLN).
Zapłata wynagrodzenia za dostawę poszczególnych pojazdów będzie dokonywana w wysokości i terminach
określonych w postanowieniach wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ zgodnie z harmonogramem
dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych, który stanowi załacznik nr 9 do wzoru umowy.
Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
netto Wykonawcy, na warunkach określonych w art. 151a ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówenia albo reprezentowania w postępowaniu i i zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące
Wykonawców, tj. Wykonawcy łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp oraz każdy z Wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ustawy. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa powyżej, każdy Wykonawca
oddzielnie składa dokumenty wskazane w Sekcji III.2.1) pkt. 6 i 8 lit. c), a także łącznie skłdają pozostałe
dokumenty wymienione w ogłoszeniu o zamówieniu oraz łącznie wnoszą wadium.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. W przypadku, gdy oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, warunkiem zawarcia umowy jest spełnienie
następujących wymagań Zamawiającego:
a) na żądanie Zamawiającego Wykonawcy przedłożą umowę regulującą ich współpracę podpisaną przez
wszystkich partnerów,
b) umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia i nie może być rozwiązana przed upływem
terminu realizacji zamówienia, a z jej treści powinny w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres
współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia,
c) Wykonawcy występujący wspólnie ponosić będą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia. w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia.
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III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z
opisem zamieszczonym w sekcji III.2 ogłoszenia o zamówieniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postepowania
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
— działalność prowadzona na potrzeby przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
— warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał
dostawy minimum dwóch fabrycznie nowych pasażerskich pojazdów szynowych z napędem elektrycznym.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
— Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
— warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub
zdolnością kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych).
3. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
według wzoru załacznika nr 3 do SIWZ.
4. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty określone w sekcji III.2.1, III.2.2 i III.2.3 ogloszenia o zamówieniu, zgodnie z formułą "spełnia / nie
spełnia". Z treści złożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki
Wykonawca spełnia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
5. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, aby mogło być uznane za dowód potwierdzający dysponowanie
zasobami tego podmiotu, musi spełniać następujące warunki:
a) z treści zobowiązania podmiotu trzeciego lub dołączonych dokumentów powinny wynikać informacje o:
— sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
— charakterze stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
— zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego winno być złożone w formie oryginału.
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6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, należy wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty i
oświadczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ);
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
c) aktualne zaświadczenie wlaściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego (tj.
jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia), Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
a) rysunek zarysu zewnętrznego Pojazdu (skrajnia),
b) zwymiarowaną wizualizację zewnętrzną Pojazdu,
c) zwymiarowany przekrój nadwozia Pojazdu,
d) zwymiarowaną wizualizację wnętrza Pojazdu, obejmującą rozplanowanie poszczególnych urządzeń i siedzeń
oraz lokalizację audiowizualnej informacji pasażerskiej,
e) rysunek zasięgu monitoringu wewnątrz Pojazdu,
f) rysunek zasięgu obrazu z kamer zewnętrznych,
g) certyfikat dla systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 dla producentów
pojazdów szynowych lub inne dokumenty potwierdzające stosowanie równoważnych środków zapewnienia
jakości.
8. Wykonawca wraz z ofertą składa również niżej wymienione dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty według wzoru załącznika nr 1 do SIWZ,
b) wypełniony formularz Opisu Technicznego Oferowanych Pojazdów według wzoru stanowiącego załącznik nr
6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich punktów prawej kolumny,
c) listę podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca grupy kapitałowej. o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
d) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy
składającego ofertę, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
e) pełnomocnictwo zgodnie z art 23 ust. 2 Pzp, w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia;
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f) pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów
przy realizacji zamówienia.
9. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231), zgodnie z którym:
a) zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1 pkt 6 lit. b)-d) i f) ogłoszenia o zamówieniu składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
b) zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1 pkt. 6 lit. e) składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 okt. 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnegomiejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania osób lub
przed notariuszem.
11. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 sekcji III.2.1) ogłoszenia o zamówieniu,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, zlożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
12. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język
polski. Wszystkie dokumenty, o ktorych mowa w sekcji III.2.1 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te
podmioty.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
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zamówienia: tj. wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w wysokości nie
mniejszej niż 20 000 000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych).
W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w walucie innej
niż PLN, przeliczenie tej wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w
dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy
w tym dniu NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli
kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskim.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu oceny spełniania warunku zdolności
ekonomicznej i finansowej Wykonawca, oprócz oświadczenia, o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt. 3 ogłoszenia
o zamówieniu, zobowiązany jest złożyć w ofercie informację banku lub spółdzielczej kasy oczszędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w sekcji III.2.1) pkt. 5
ogloszenia o zamówieniu.
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust 2b ustawy Pzp, do oferty winien załączyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, dotyczącą tego podmiotu lub
podmiotów.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamównienia moga ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie: tj. wykażą,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, należycie wykonał dostawy minimum dwóch fabrycznie nowych pasażerskich pojazdów
szynowych z napędem elektrycznym.
Jeżeli Wykonawca w dacie składania oferty wykonuje dostawy, o których mowa w zdaniu poprzednim,
wskazany tam warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do dnia złożenia oferty Wykonawca dostarczył
pasażerskie pojazdy szynowe z napędem elektrycznym w liczbie nie mniejszej, niż określona powyżej.
Za "pasażerski pojazd szynowy z napędem elektrycznym" w rozumieniu niniejszego warunku rozumie się:
elektryczny zespół trakcyjny, tramwaj, autobus szynowy, składy metra.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu oceny spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca, oprócz oświadczenia, o którym mowa w
Sekcji III.2.1) pkt. 3 ogłoszenia o zamówieniu, zobowiązany jest złożyć w ofercie wykaz wykonanych głównych
dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane (zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ), wraz z
dowodami, że dostawy te zostały wykonane należycie.
Dowodami są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
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b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a);
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. a) i b).
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) dopuszcza się w miejsce poświadczeń przedkładać dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie dostaw określone w paragrafie 1 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817), np. referencje,
protokoły odbioru itp.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z
poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane
nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
dostawy miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących
go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w sekcji III.2.1 pkt. 5
ogłoszenia o zamówieniu.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferty. Waga 50
2. Zużycie energii elektrycznej przez pojazd na linii WKD dla przejazdu teoretycznego. Waga 25
3. Powierzchnia podłogi dostępnej dla pasażerów w pojeździe. Waga 15
4. Liczba dodatkowych miejsc siedzących w pojeździe ponad wymagane 160 sztuk. Waga 10

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
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WKD10a-0241P-7/2013
IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 25.2.2014 09:59
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 75 PLN
Warunki i sposób płatności: Wykonawcy mogą odebrać SIWZ w wersji wydrukowanej w siedzibie
Zamawiającego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Batorego 23, pokój nr 9, w godz. 9:00–14:00 lub złożyć wniosek
o przesłanie SIWZ pocztą. Opłata za udostępnienie SIWZ wynosi 75,00 PLN brutto. W przypadku wyboru
Wykonawcy przekazania mu SIWZ listem, do ww. opłaty należy doliczyć koszt przesyłki w wysokości 15,00 PLN
brutto. Opłaty za przekazanie SIWZ należy dokonać przelewem na konto w banku Pekao S.A. nr 68 1240 5918
1111 0000 4910 0198, a do wniosku o przesłanie SIWZ załączyć dowód wykonania przelewu.

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.2.2014 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 25.2.2014 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Przedmiot zamówienia jest
współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii
Europejskiej w ramach projektu pn. "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji
warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei
Dojazdowej".

VI.3)

Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia:
1. Dostawa pojazdów odbędzie się w nw. terminach:
a) rozpoczęcie: nie później niż 18 miesięcy od dnia podpisania umowy,
b) zakończenie: nie później niż 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
2. Szczegółowy harmonogram, w którym wyszczególnione zostaną daty kalendarzowe dostaw Pojazdów,
zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą przed podpisaniem umowy i będzie stanowić
załącznik nr 9 do umowy, przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:
a) dostawa 1. (pierwszego) Pojazdu - w terminie nieprzekraczającym 18 miesięcy od dnia podpisania umowy,
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b) dostawa 6. (szóstego) Pojazdu - w terminie nieprzekraczającym 24 miesięcy od dnia podpisania umowy,
c) okresy pomiędzy dostawami poszczególnych Pojazdów powinny być nie krótsze niż 1 miesiąc i nie dłuższe
niż 2 miesiące,
d) dopuszcza się dostawę maksymalnie do 2 szt. Pojazdów w ramach jednego terminu dostawy - z
wyłączeniem terminu, jaki zostanie określony dla dostawy 1. (pierwszego) Pojazdu.
3. Świadczenie usług utrzymaniowych - w okresie 6 miesięcy od daty przekazania każdego pojazdu do
eksploatacji.
4. Szkolenie personelu Zamawiającego - zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez strony umowy, nie
wcześniej niż po dostawie pierwszego pojazdu i nie później niż przed upływem 5 miesięcy od daty dostawy
pierwszego pojazdu.
Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji jakości na dostarczone pojazdy, a także rękojmi, przez
okres minimum 48 miesięcy liczonych na zasadach, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 8 do SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi
przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907), jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
O niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.
Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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