Załącznik Nr 3 do Regulaminu systemu
kwalifikowania dostawców części zamiennych
i materiałów dla zamówień sektorowych
podprogowych w „PKP Intercity” Spółka
Akcyjna

Nr. ogłoszenia: BFLZ1b-073-0240/2019
OGŁOSZENIE O USTANOWIENIU SYSTEMU KWALIFIKOWANIA
DOSTAWCÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH i MATERIAŁÓW DLA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH
PODPROGOWYCH
W „PKP INTERCITY” SPÓŁKA AKCYJNA
1. Cel Systemu zawierający opis lub kategorie produktów, jakie mają być zamawiane poprzez
System:
Wprowadzony System ma na celu uproszczenie formalności dla Dostawców zakwalifikowanych
do SKD a uczestniczących w postępowaniu zakupowym poprzez ograniczenie ilości
dokumentów (zwolnienie z konieczności przedkładania dokumentów składanych w
postępowaniu zakupowych pod warunkiem, iż tożsame dokumenty zostały złożone na etapie
ubiegania się o zakwalifikowanie do SKD i pod warunkiem, iż zachowały one swoją ważność),
zwiększenie konkurencyjności postępowań, promowanie Dostawców wiarygodnych
utrzymujących wysoką jakość dostarczanych części i podzespołów oraz zapewniających
terminowe dostawy, zwiększenie wpływu oceny dostawców na zawierane umowy
realizowanego na podstawie Procedury P04 systemu SMS.
Wykaz Kategorii Zakupowych – Załącznik Nr 4.
2. Warunki, podmiotowe jakie powinni spełnić Dostawcy w celu zakwalifikowania do Systemu,
oraz sposób weryfikacji potwierdzenia tych warunków, a jeżeli Zamawiający żąda dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków, również wykaz tych dokumentów:
2.1 posiada kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2.2 dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i zawodowym,
2.3 znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2.4 nie podlega wykluczeniu z Postępowania w okolicznościach określonych w PWO,
wskazanych w Ogłoszeniu o ustanowieniu Systemu,
2.5 realizował dotychczasowe zamówienia Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi
w umowach.
Katalog dokumentów (wraz z okresem ich ważności), których może żądać Zamawiający od
Dostawcy określa § 5 PWO z wyłączeniem pkt 17.
3. Warunki przedmiotowe określone zostały w Załączniku nr 4 do nn. Ogłoszenia oraz sposób
weryfikacji potwierdzenia tych warunków, a jeżeli Zamawiający żąda dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków, również wykaz tych dokumentów.
4. Okres ważności Systemu oraz formalności dotyczące jego przedłużenia:
Ważny do 11-06-2022 rok
5. Adres strony internetowej, na której jest dostępny Regulamin Systemu Kwalifikowania
Dostawców:
www.intercity.pl
6. Miejsce i sposób składania wniosków:
skd@intercity.pl

