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WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA SP.  Z O.O. 
UL. BATOREGO 23 

05-825 GRODZISK MAZOWIECKI 
tel. 022 755-55-64, 755-47-60    fax. 022 755 20 85 

e-mail: techniczny@wkd.com.pl 
www.wkd.com.pl 

 
 

S P E C Y F I K A C J A   I S T O T N Y C H 
 W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) 

 
 

Nr postępowania: WKD 10a-0241P-7/2013 
 

 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
 
 

Dostawę 6 sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 

 
 
 

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV: 34.62.00.00-9 tabor kolejowy 
CPV: 50.22.20.00-7 usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 
CPV: 80.51.10.00-9 usługi szkolenia personelu  

 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej pod numerem 2013/S 232-402343 

 
 

 

TERMINY 
 

składanie ofert do dnia   25.02.2014 r. do godz. 10:00 

otwarcie ofert dnia    25.02.2014 r. godz. 10:30 

wadium: 1 000 000,00 PLN 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 
 

I. DEFINICJE 3 

II. JĘZYK POSTĘPOWANIA 3 

III. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 3 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I INFORMACJE O MIEJSCU ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 4 

V. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 4 

VI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE FORMALNE 4 

VII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 6 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 6 

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 7 

XI. ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH 10 

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 10 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 12 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 12 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 14 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 14 

XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 15 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z 
PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 15 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 17 

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 
UMOWY 17 

XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 17 

XXII. ZALICZKI 18 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 18 

XXIV. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW 18 

XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 19 

Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1 Formularz oferty – wzór 
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (Wymagania Techniczne) 
Załącznik nr 3  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór 
Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – wzór 
Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych głównych dostaw – wzór 
Załącznik nr 6 Opis techniczny oferowanych pojazdów – wzór 
Załącznik nr 7 Założenia do obliczenia zużycia energii elektrycznej przez Pojazd 
Załącznik nr 7A Profil linii kolejowej WKD 
Załącznik nr 8 Wzór Umowy  
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I. Definicje 
 
Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skróty i definicje oznaczają: 

Karty UIC: Dokumenty zawierające specyfikacje, zalecenia i wymagania dotyczące infrastruktury i 
eksploatacji lokomotyw, zespołów trakcyjnych i tramwajów, opracowane przez ekspertów 
Międzynarodowego Związku Kolei. 

Oferta: Dokument sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisany zgodnie z 
zasadami reprezentacji Wykonawcy, złożony w odpowiedzi na niniejszą SIWZ i ogłoszenie 
o zamówieniu. 

Pojazdy: 6 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, będących przedmiotem 
dostawy w ramach Zamówienia. 

Postępowanie: Niniejsze postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, 
prowadzone zgodnie z przepisami Pzp. 

Pzp: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U.  
z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 

SIWZ:   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

SPPW: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. 

Umowa:  Umowa w sprawie Zamówienia, którą Zamawiający planuje zawrzeć z Wybranym 
Wykonawcą. 

Wybrany Wykonawca: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca: Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 
sprawie Zamówienia. 

Załącznik: Dokument, tak nazwany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący jej 
integralną część. 

Zamawiający:  Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 

Zamówienie: Zamówienie publiczne na: „Dostawę 6 sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych”, 
którego przedmiot został szczegółowo opisany w SIWZ oraz w załącznikach do niej. 

 

II. Język postępowania 
 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. Wszelkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniami na język polski. 
 

III. Dane Zamawiającego 
 
nazwa:   Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
adres:    ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
NIP:    529-16-28-093 
REGON:  017194070 
 
godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 
telefon:   +48 22 755 55 64 lub +48 22 755 47 60 
faks:   +48 22 755 20 85 
strona internetowa:  www.wkd.com.pl  
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IV. Tryb udzielenia zamówienia i informacje o miejscu zamieszczenia ogłoszenia o 
zamówieniu 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Pzp, o wartości zamówienia przekraczającej 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy.  

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: 
a. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2013/S 232-402343 
b. na stronie internetowej Zamawiającego www.wkd.com.pl w dniu 29.11.2013 r. 
c. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.11.2013 r. 
d. na stronie internetowej Zamawiającego promującej Projekt, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 

szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, pn. „Rozwój 
systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie 
wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” www.wkd-sppw.eu w dniu 
29.11.2013 r. 

3. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia jest dostępna na stronach internetowych Zamawiającego 
www.wkd.com.pl oraz www.wkd-sppw.eu od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje SIWZ w terminie do 5 dni. Zamawiający niezwłocznie 
powiadomi o możliwym terminie odbioru dokumentacji przetargowej. 

5. 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 zł brutto. W przypadku wyboru Wykonawcy przekazania mu 
SIWZ listem do ww. opłaty należy doliczyć koszt przesyłki w wysokości 15,00 zł 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.  
 

V. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami 
 
Zamawiający upoważnił do kontaktów z Wykonawcami następujące osoby:  

W sprawach formalnych związanych z procedurą postępowania: 
 Katarzyna Sikora – Radca Wydziału Techniczno-Eksploatacyjnego, tel. +48 22 755 47 60 

 
VI. Szczegółowe informacje formalne 

 
1. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
2. Nie przewiduje się dokonania ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp. 
6. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców pod 

warunkiem wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy 
podwykonawcom. Informacje o powierzeniu realizacji części zamówienia podwykonawcy należy podać w 
formularzu „Oferta”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca będzie ponosił pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania wykonane przez podwykonawców. 

 

VII. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. 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; 
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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 okresie obowiązywania gwarancji). 

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach projektu 
pn. „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie 
wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej”. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 2 do SIWZ „Opis 
Przedmiotu Zamówienia – Wymagania Techniczne” oraz załącznik nr 8 do SIWZ „Wzór Umowy”. 

4. Miejsce dostawy i odbioru Pojazdów: siedziba Zamawiającego, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Batorego 23. 
5. Dostawa Pojazdów odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
6. 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 

7. Pojazdy winny spełniać warunki techniczne i wymagania zapewniające bezpieczeństwo ruchu, 
bezpieczeństwo przewozu osób i rzeczy oraz ochronę środowiska zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o 
transporcie kolejowym (t. jedn. Dz. U. 2007, nr 16, poz. 94  ze zm.) oraz przepisami Urzędu Transportu 
Kolejowego (UTK), w szczególności: 
a) Uzyskać Świadectwo Dopuszczenia do Eksploatacji Typu Pojazdu Kolejowego wydane przez 

Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 919) lub, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dokument 
równoważny. 
Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia terminowego Świadectwa Dopuszczenia do 
Eksploatacji Typu Pojazdu Kolejowego. Wykonawca będzie zobowiązany w takiej sytuacji 
dostarczyć Zamawiającemu, najpóźniej na trzy miesiące przed upływem okresu gwarancji 
pierwszego dostarczonego Pojazdu, bezterminowe Świadectwo Dopuszczenia do Eksploatacji Typu  
Pojazdu Kolejowego w Polsce przed wygaśnięciem terminu ważności świadectwa tymczasowego. 

b) Odpowiadać warunkom technicznym eksploatacji pojazdów szynowych określonym w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych 
eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. 2005 r. nr 212, poz. 1771 ze zm.); 

c) Uzyskać świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw sprawności 
technicznej pojazdów kolejowych (Dz. U. 2005 r. nr 37, poz. 330); 

d) Spełniać wymogi dotyczące interoperacyjności kolei konwencjonalnej dla wydzielonej linii WKD, 
przeznaczonej do wykonywania aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich w aglomeracji 
warszawskiej, określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 maja 2012 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. 2012 r. poz. 492). 

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał wraz z pojazdami będącymi przedmiotem zamówienia ich 
Dokumentację Systemu Utrzymania (DSU), Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR), Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru (WTWiO). Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu posiadane instrukcje obsługi i 
konserwacji urządzeń, katalogi części zamiennych oraz dokumentację techniczną zamontowanych 
podzespołów i pozostałe dokumenty określone w załączniku nr 5 do Wzoru Umowy. Wszelka dokumentacja 
musi być przekazana Zamawiającemu w języku polskim. 

9. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
34.62.00.00-9 – tabor kolejowy 
50.22.20.00-7 – usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 
80.51.10.00-9 – usługi szkolenia personelu 
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VIII. 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, 

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.  

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 
ust. 1 Pzp i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem 
zamieszczonym w Rozdz. IX ust. 2 niniejszej SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania 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 
określone w art. 22 ust. 1 Pzp 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. 

Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku na podstawie oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu złożonego wraz z ofertą. 

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:  

i. 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. 

ii. za „pasażerski pojazd szynowy z napędem elektrycznym” w rozumieniu niniejszego warunku 
rozumie się: elektryczny zespół trakcyjny, tramwaj, autobus szynowy, składy metra. 

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. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona 
będzie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożonego wraz z 
ofertą. 
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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). 

i. w przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w 
walucie innej niż PLN, przeliczenie tej wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP 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 Europejskiej. 

3. 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 Pzp. 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: 

i. sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 

ii. charakterze stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
iii. zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego winno być złożone w formie oryginału. 
4. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp oraz braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
Pzp, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany złożyć 
oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale X SIWZ. 

5. Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 
„spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdz. X 
SIWZ. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca 
spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
 
X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, należy 

wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 
 
a) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki dotyczące udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 Pzp (wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ); 

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech 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; 

UWAGA! 

Za „główne dostawy” Zamawiający rozumie dostawy potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę 
warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale IX, ust. 1, pkt b)  

c) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
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i. jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach 
określonych w rozdziale IX, ust. 3 SIWZ, do oferty winien załączyć informację z banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 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. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa 
Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

 
2. 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert,  

c) aktualne zaświadczenie właściwego 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 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 
Pzp, 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 
Pzp, wystawiona nie wczesniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy  
i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w rozdziale IX, 
ust. 3 SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca taki zobowiązany 
jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdziale X, ust. 2 SIWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie. 

 
3. 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; 
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g) certyfikat dla systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 dla producentów 
pojazdów szynowych. 

Wykonawca może zamiast zaświadczenia, o którym mowa w pkt g) złożyć inne dokumenty potwierdzające 
stosowanie równoważnych środków zapewnienia jakości. 

 
4. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 

a) formularz oferty wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ; 

b) wypełniony formularz Opisu Technicznego Oferowanych Pojazdów wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 6 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich punktów prawej kolumny; 

c) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 

d) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 
składającego ofertę, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno 
być przedstawione w formie oryginału lub w formie notarialnie potwierdzonej kopii; 

e) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 

f) lista podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt. 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – na dokumencie własnym 
Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa powyżej Zamawiający uzna 
za wystarczające złożenie oświadczenia w tym zakresie w formularzu „Oferta” (pkt. 10 wzoru formularza, 
który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).  

g) pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, z 
uwzględnieniem warunków określonych w rozdz. IX ust. 3 pkt. a) i b); 
 

Zamawiający wymaga złożenia w ofercie wszystkich dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale X 
ust. 1 do 4. 

 
UWAGA! 
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 ust. 2  pkt. b) – d) i pkt. f) składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 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 ust. 2 pkt. 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 Pzp; 

c) jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt. 5-8 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, 
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych 
osób lub przed notariuszem; 

d) 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. a) i b), zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 
złożone 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; 

e) Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

 
5. Dokumenty, o których mowa w rozdziale X 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, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

6. Wszystkie dokumenty złożone wraz z ofertą, które na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
mogą być złożone w formie kopii, muszą być na każdej stronie zawierającej treść poświadczone „za zgodność 
z oryginałem”, z zachowaniem sposobu reprezentacji. 

 

XI. Zasady składania ofert wspólnych 
 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 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 rozdziale X ust. 2 i ust. 4 lit. f) niniejszej SIWZ, a także 
łącznie składają pozostałe dokumenty wymienione w rozdziale X SIWZ oraz łącznie wnoszą wadium, o którym 
mowa w rozdziale XIII SIWZ. 

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; 
b) umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia i nie może być rozwiązana przez 

upływem terminu realizacji zamówienia; 
c) Wykonawcy występujący wspólnie ponosić będą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia. 
 

XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów  
 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów: 
a) W niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać oświadczenia i dokumenty, w 

tym: wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i odpowiedzi w następujących formach:  
 pisemnie; 
 faksem; 
 pocztą elektroniczną (e-mail); 

z zastrzeżeniem postanowień pkt. c) 
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b) Oświadczenia, wnioski  i inne dokumenty należy przekazywać na adres: 
 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 

ul. Batorego 23 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

 faks: +48 22 755 20 85 
 adres e-mail: techniczny@wkd.com.pl 

c) Forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których 
Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną: 
 złożenie oferty; 
 zmiana oferty; 
 powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty; 
 uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 3 Pzp; 
d) Zamawiający, jeśli otrzyma od Wykonawcy prośbę o potwierdzenie doręczenia dokumentu przekazanego 

faksem lub pocztą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji odpowiednio 
faksem lub pocztą elektroniczną. 

e) Wykonawca, jeżeli otrzyma od Zamawiającego dokument faksem lub pocztą elektroniczną, ma obowiązek 
niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania tej korespondencji odpowiednio faksem lub pocztą elektroniczną. 
W przypadku wysłania oświadczenia lub dokumentu faksem lub pocztą elektroniczną Zamawiający nie 
będzie przekazywał ich w formie pisemnej. 

f) W przypadku niepotwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę uznaje się, że pismo wysłane 
przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej lub nr faksu, podany przez Wykonawcę, zostało mu 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. Dla skuteczności złożenia 
oświadczenia Wykonawcy konieczny jest dowód jego wysłania. 

 
2. Wyjaśnienia treści SIWZ: 

a) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania 
Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i przekazane w formie określonej w rozdziale XII ust. 1. 

b) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

c) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w 
pkt. b) powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

d) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 
b). 

e) Wyjaśnienia treści SIWZ będą dokonywane na zasadach i w trybie określonym w art. 38 Pzp. 
f) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi w sprawach 

wymagających zachowania pisemności postępowania. 
 

3. Modyfikacja treści SIWZ: 
a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronach internetowych, o których mowa w rozdziale IV ust. 
2. 

b) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców, którym przekazano 
SIWZ oraz zamieści tę informację na stronach internetowych, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2.  

c) Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu może nastąpić także w przypadkach opisanych w art. 
38 ust. 4 i 4a Pzp. 

d) Wszelkie modyfikacje i zmiany treści SIWZ, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają 
się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W 
przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego. 
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XIII. Wymagania dotyczące wadium 

 
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 których 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 wg danych: 

 nazwa banku i nr 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. 

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 dołączyć 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. 
 

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert 
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1. Wymogi formalne dotyczące przygotowania i złożenia oferty: 

a) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia i być 
sporządzona według wymogów i postanowień niniejszej SIWZ, na formularzu o treści zgodnej z określoną 
we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wraz z ofertą powinny być złożone oświadczenia i 
dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału X SIWZ. 

b) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

c) oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z 
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym, lub w innym dokumencie właściwym dla formy 
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

d) wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale X SIWZ muszą być złożone w formie oryginałów lub kopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” (każda strona kserokopii), w sposób określony w pkt. c). 

e) strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem sytuacji 
opisanej w ust. 2 pkt b). W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.  

f) ewentualne poprawki w treści oferty winny być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby 
uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Złożone przez Wykonawcę podpisy powinny być 
czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną. 

g) oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy stanowiących załączniki do SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do 
treści oraz opisu kolumn i wierszy. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów powinny być wypełnione, a w 
szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. 

h) przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów 
składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, którą należy odczytywać wraz z 
ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. 

i) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  
 

2. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 
a) wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji 

zastrzeżonych przez składającego ofertę. Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

b) w przypadku, gdy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do 
których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, dane te 
powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane i należy umieścić je w oddzielnej kopercie 
(wewnątrz oferty) opisanej „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” oraz 
wskazać w formularzu oferty numery stron oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

c) zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

d) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, 
w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Pzp. 

 
3. Zmiana lub wycofanie oferty: 

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją 
wycofać: 
a) Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić) przed upływem terminu składania ofert. Zmiana ta 

może nastąpić według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie oznaczonej i zaadresowanej 
według wzoru opisanego w rozdziale XV ust. 1 niniejszej SIWZ z dodatkowym zapisem „ZMIANA 
OFERTY”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po sprawdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 
zostaną dołączone do oferty. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, 
które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione. 
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b) wycofanie oferty jest możliwe pod warunkiem, że pisemne oświadczenie woli w tym zakresie, podpisane 
zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy, wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do 
składania ofert. Do pisemnego oświadczenia woli należy dołączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru, 
jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik, do powiadomienia musi być również załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Dyspozycję o wycofaniu oferty należy 
złożyć w kopercie oznaczonej i zaadresowanej według wzoru opisanego w rozdziale XV ust. 1 niniejszej 
SIWZ z dodatkowym zapisem „WYCOFANIE OFERTY”. Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę, 
bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru lub pocztą listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

c) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian do treści oferty po upływie 
terminu składania ofert.  

 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Składanie ofert: 
a) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
pokój nr 16 (piętro II) – Sekretariat WKD sp. z o.o. 

b) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w 
sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się aby oferta złożona została w 
nieprzeźroczystym opakowaniu/zamkniętej kopercie zawierającej nazwę i dokładny adres wraz z numerami 
telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno 
być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w pkt. a) powyżej i oznaczone w sposób 
następujący: 

 
„Oferta przetargowa na dostawę 6 sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych” 

Nie otwierać przed 25.02.2014 r. godz. 10:30 
 

c) Termin składania ofert upływa dnia 25.02.2014 r. o godz. 10:00. 
d) Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia 

odwołania, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o złożeniu oferty po terminie. 
 

2. Otwarcie ofert: 
a) Otwarcie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu nastąpi w dniu 25.02.2014 r. o godz. 10:30 w 

siedzibie Zamawiającego Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki, pokój nr 2 (II piętro) – sala konferencyjna. 

b) Otwarcie ofert jest jawne. 
 

3. Sesja otwarcia ofert: 
a) Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
b) Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące 

ceny, zawarte w ofertach. 
c) Wykonawca, który nie będzie obecny podczas sesji otwarcia ofert może wystąpić do Zamawiającego z 

wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych podczas otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie 
Wykonawcy te informacje. 

 

XVI. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 2 Pzp pozostanie związany ofertą przez okres 90 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. W przypadku wniesienia odwołania bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia 
przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  
 

1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ 
za całość przedmiotu zamówienia.  

2. Cena oferty winna obejmować całkowite koszty wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonania wszystkich 
obowiązków leżących po stronie Wykonawcy określonych w SIWZ i wzorze umowy, w tym również koszty 
towarzyszące wykonaniu tych obowiązków tj. m.in. koszty przygotowania wymaganej dokumentacji, koszty 
uzyskania Świadectwa Dopuszczenia do Eksploatacji Typu Pojazdu Kolejowego, koszty transportu i 
ubezpieczenia dostawy, koszty świadczenia usług utrzymaniowych w okresie 6 miesięcy od daty przekazania 
każdego Pojazdu, koszty związane ze szkoleniem i udzieleniem licencji, koszty pakietu naprawczego 
powypadkowego i technologicznego. 

3. Cena oferty musi być podana w złotych cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, z zastrzeżeniem 
postanowień pkt. 6.  

4. W ramach ceny oferty wykonawca wyodrębni i wskaże w formularzu oferty cenę netto i brutto za 1 sztukę 
pojazdu szynowego. 

5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie obliczenia dokonane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, 
przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną 
zaokrąglone do 1 grosza. 

6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między 
Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

 
XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując 
im odpowiednio wagi procentowe: 
 

Lp. Kryterium Waga% 

1. C – Cena oferty 50% 

2. E – Zużycie energii elektrycznej przez Pojazd na 
linii WKD dla przejazdu teoretycznego 

25% 

3. P – Powierzchnia podłogi dostępnej dla pasażerów 
w Pojeździe 

15% 

4. S – Liczba dodatkowych miejsc siedzących  
w Pojeździe ponad wymagane 160 sztuk 

10% 
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2. Sposób oceny ofert: 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o 
następujące kryteria z ich wagami: 

a) Kryterium nr 1 – Cena oferty – waga 50% 

W ww. kryterium oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 50 punktów, a pozostałym ofertom zostaną 
przyznane punkty zgodnie ze wzorem: 

  
  
  
        

gdzie: 
C  –  ilość punktów w kryterium Cena oferty 
Cn –  cena brutto oferty najtańszej 
Co  –  cena brutto oferty badanej 

 
b) Kryterium nr 2 – Zużycie energii elektrycznej przez Pojazd na linii WKD dla przejazdu teoretycznego – 

waga 25% 

Zużycie energii elektrycznej na linii WKD na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa 
Śródmieście WKD oraz Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska – według danych i 
założeń określonych w Załączniku nr 7 i 7A do SIWZ. 

W ww. kryterium oferta z najniższym zużyciem energii otrzyma 25 punktów, a pozostałym ofertom zostaną 
przyznane punkty zgodnie ze wzorem: 

  
  
  
        

gdzie: 
E  –   ilość punktów w kryterium Zużycie energii elektrycznej przez Pojazd na linii WKD dla 

przejazdu teoretycznego 
En –     zużycie energii elektrycznej oferty z najniższym zużyciem energii elektrycznej 
Eo –   zużycie energii elektrycznej oferty badanej 

 

c) Kryterium nr 3 – Powierzchnia podłogi dostępnej dla pasażerów w Pojeździe – waga 15% 

Powierzchnia podłogi w oferowanym Pojeździe obliczona jako całkowita powierzchnia dostępna dla 
pasażerów wraz z powierzchnią pod siedzeniami – wyrażona w [m

2
] z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

W ww. kryterium oferta z największą powierzchnią podłogi otrzyma 15 punktów, a pozostałym ofertom 
zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem: 

  
  
  
        

gdzie: 
P  –  ilość punktów w kryterium Powierzchnia podłogi 
Pn –  powierzchnia podłogi oferty badanej 
Po  –  powierzchnia podłogi oferty z największą powierzchnią 

 

d) Kryterium nr 4 – Liczba dodatkowych miejsc siedzących w Pojeździe ponad wymagane 160 sztuk –  
waga 10% 

W ww. kryterium oferta z najwyższą liczbą dodatkowych miejsc siedzących w Pojeździe ponad wymagane 
160 sztuk otrzyma 10 punktów, a pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem: 
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gdzie: 
S  –  ilość punktów w kryterium Liczba dodatkowych miejsc siedzących w Pojeździe ponad 

wymagane 160 sztuk 
Sn –     liczba dodatkowych miejsc w ofercie badanej 
So –   liczba dodatkowych miejsc w ofercie z najwyższą liczbą dodatkowych miejsc siedzących 

 

3. Przyznane w poszczególnych kryteriach punkty zostaną zsumowane. Jako najkorzystniejsza zostanie 
wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów, wyliczoną według następującego wzoru: 

O = C + E + P + S 

4. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 
względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z niższą ceną. 
 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Zawiadomienie to zostanie 
przesłane faksem na adres wskazany w ofercie Wykonawcy. Jeżeli próba przesłania faksem okaże się 
negatywna, zawiadomienie będzie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie 
Wykonawcy. Jeżeli wskazane próby przesłania faksem i drogą elektroniczną będą nieskuteczne, 
zawiadomienie zostanie przesłane listem poleconym pocztą tradycyjną na adres Wykonawcy wskazany w 
ofercie. 

2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, w terminie określonym w 
art. 94 Pzp. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiający może zażądać przez podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w 
zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinny w szczególności wynikać: 
zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu 
przedmiotu zamówienia. 

4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca: 
a) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI 

SIWZ oraz treści uzgodnionej z Zamawiającym (jeżeli w formie niepieniężnej); 
b) przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy; 

 

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 
 

XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości odpowiadającej 10 % ceny całkowitej oferty. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
d) gwarancjach bankowych, 
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 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 z późn. 
zm.). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 
określonych w art. 148 ust. 2 Pzp. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
wg danych: 

 nazwa banku i nr 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: 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dostawę 6 fabrycznie nowych 
elektrycznych zespołów trakcyjnych. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 

 nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 

 nazwę Beneficjenta (Zamawiającego) 

 nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 

 określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

 sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty 
zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: 

a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z Umowy, 
b) wykonał zamówienie objęte Umową nienależycie. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać przekazane na 
poczet kar umownych lub odszkodowania. 

7. Zamawiający zastrzega, że 30% wniesionego zabezpieczenia pozostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, zgodnie z art. 151 ust. 2 Pzp. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w projekcie 
umowy. 

 

XXII. Zaliczki 
 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 
netto Wykonawcy, na warunkach określonych w art. 151a Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki w jednej z form 
wymienionych w rozdziale XXI ust. 2. 
  

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI Pzp, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. 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. 

3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje 
odwołanie. 

4. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
 

XXIV. Zasady udostępniania dokumentów 






