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I.

SPÓŁKA AKCYJNA

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
„PKP Intercity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Żelaznej 59A, kod pocztowy
00-848 Warszawa, numer NIP 526 25 44 258, numer REGON 017258024, o kapitale zakładowym
1 370 454 350,00 złotych, w całości wpłaconym, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta
stołecznego Warszawy - Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000296032.
fax do korespondencji: 22 47 34 333,
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: magdalena.czajka@intercity.pl,
adres strony internetowej: www.intercity.pl

II.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń
warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej
zwanej „SIWZ”) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) – w dalszej części określanej jako
„Ustawa Pzp”.
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: BFZ4-073-PU-03/2013
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich
kontaktach z Zamawiającym.
3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia
i inne dokumenty będą składane w postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w
języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa w sprawie
zamówienia publicznego zostanie sporządzona w języku polskim.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowych, jednego typu 10 lokomotyw z
napędem silnikiem spalinowym z przekładnią elektryczną (dalej zwanych „Pojazdami” lub każdy
z osobna zwany „Pojazdem”) wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz opis
wskazany w załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Przedmiot Zamówienia został opisany kodem CPV:
1) 34611000–Lokomotywy kolejowe,
2) 50222000- Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego.
IV.I. DOSTAWA POJAZDÓW:
1. Dostawa Pojazdów obejmuje dostawę 10 fabrycznie nowych, jednego typu Pojazdów.
2. Wraz z dostawą pierwszego z Pojazdów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu części zamienne
i podzespoły wchodzące w skład tzw. zestawu antyawaryjnego szczegółowo opisane w § 19
Projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
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3.

Wszystkie zastosowane do produkcji Pojazdów zespoły, podzespoły i elementy winny być
fabrycznie nowe.
4. Zamawiający wymaga, aby w trakcie produkcji Pojazdów zostały wykonane wszystkie badania i
próby przewidziane Warunkami Technicznymi Wykonania (WTW) oraz Warunkami Technicznymi
Odbioru (WTO), jak również, aby Pojazdy te przeszły te badania i próby pomyślnie.
5. Oprócz badań i prób, o których mowa w ust. 4 Wykonawca w trakcie produkcji Pojazdów będzie
zobowiązany do wykonania prób i badań urządzeń podlegających Transportowemu Dozorowi
Technicznemu (TDT), tj. do wykonania czynności dozorowych umożliwiających rejestrację
urządzeń i uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji tych urządzeń. Wszystkie
urządzenia podlegające dozorowi technicznemu muszą przejść pomyślnie próby i badania
przewidziane właściwymi przepisami TDT.
6. Pojazdy powinny spełniać warunki techniczne i wymagania zapewniające bezpieczeństwo ruchu
oraz ochronę środowiska zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym
(t. jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94, z późn. zm.) oraz odpowiednimi przepisami
wykonawczymi.
7. Konstrukcja i parametry Pojazdów muszą spełniać wymagania odpowiednich Technicznych
Specyfikacji Interoperacyjności, polskich norm PN, oraz kart UIC, określonych w Załączniku nr 1
do SIWZ, w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji
podsystemu strukturalnego. W zagadnieniach otwartych w specyfikacjach TSI obowiązują
krajowe regulacje lub rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę, które spełniają
wymagania zasadnicze zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
o interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie 2008/57/WE (Dz.U.UE L z dnia 18 lipca 2008
r. z późn. zm.) i które spełniają wymagania zasadnicze zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie
interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. Nr 2012 poz. 492 ze zm.).
8. Pojazdy muszą posiadać wymagane zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu
strukturalnego zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia oferty uregulowaniami prawnymi w
tym zakresie tj. m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U.
2012, poz. 492 ze zm.)- ważne od momentu dostawy pierwszego Pojazdu.
9. Pojazdy muszą posiadać opracowaną dokumentację systemu utrzymania (zwaną dalej „DSU”)
zgodnie z wymogami 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.). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu całości
dokumentacji szczegółowo wymienionej i na warunkach i terminach określonych w projekcie
umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
10. Zamawiający w ramach dostawy wymaga przeszkolenia 40 osób wytypowanych przez
Zamawiającego, w tym nie mniej niż 20 maszynistów w zakresie niezbędnym dla obsługi
dostarczonych przez Wykonawcę Pojazdów. Termin, szczegółowe minimalne wymagania
odnośnie szkolenia określa załącznik nr 2 i 3 do niniejszej SIWZ.
11. Szkolenie powinno odbywać się w wymiarze co najmniej 40 godzin w odniesieniu do każdego z
maszynistów i co najmniej 20 godzin do każdej z pozostałych osób, w miejscu zadeklarowanym
przez Wykonawcę. Szkolenia mogą się odbywać w grupach.
12. Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenie w takim zakresie, aby osoby przeszkolone
uzyskały niezbędne kompendium wiedzy, a także praktycznych umiejętności wymaganych do
obsługi i bieżącej kontroli stanu technicznego Pojazdów. Uczestnicy szkolenia, po jego
ukończeniu uzyskają pisemne potwierdzenie odbycia szkolenia uprawniające do szkolenia innych
osób wskazanych przez Zamawiającego.
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13. Jeżeli szkolenie odbywać się będzie poza Warszawą, Wykonawca zobowiązany będzie do
pokrycia kosztów zakwaterowania szkolonych osób i ich przejazdu do miejsca szkolenia i z
powrotem, z uwzględnieniem wytycznych określonych w ust.14 poniżej.
14. Szacując koszty szkolenia, które obciążać będą Wykonawcę, należy uwzględnić koszty przejazdu
pociągiem do miejsca szkolenia tam i z powrotem (2 klasa), lub innym środkiem komunikacji
miejskiej lub samochodem, przy odległości do 600 km od siedziby Zamawiającego, w przypadku
większej odległości koszt przelotu samolotem (klasa ekonomiczna), koszty przejazdu
komunikacją miejską w miejscu szkolenia, noclegi (hotel noclegi w standardzie co najmniej 3
gwiazdki) oraz koszty delegacji służbowych (wg przepisów obowiązujących w tym zakresie w
Polsce) lub całodzienne wyżywienie, według wyboru Zamawiającego. Koszty delegacji
służbowych wypłacać będzie Zamawiający, który następnie ich kwotami obciąży Wykonawcę.
15. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć propozycję programu szkolenia (wzór załącznik nr 10 do SIWZ).
16. Szkolenie musi być przeprowadzone w języku polskim (jeżeli to konieczne za pośrednictwem
tłumacza).
17. Dostawa Pojazdów oraz części i podzespołów wchodzących w skład tzw. zestawu
antyawaryjnego, o którym mowa w ust. 20 poniżej, odbywać się będzie na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Transport i dostawa Pojazdów oraz zestawu antyawaryjnego odbędą się zgodnie ze
standardem Delivered Duty Unpaid (DDU) w rozumieniu Incoterms 2000. Miejscem dostawy
Pojazdów jest stacja postojowa „PKP Intercity" S.A. – Warszawa – Grochów.
18. Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji jakości na dostarczone Pojazdy (ich
poszczególne elementy), a także rękojmi, przez okres minimum 24 miesięcy liczonych na
zasadach, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, z
uwzględnieniem ust.19 poniżej.
19. Niezależnie od wymogu z ust. 18, Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji jakości
na:
1) trwałość powłok lakierniczych – 72 miesiące,
2) perforacja poszycia pudła każdego z Pojazdów - 240 miesięcy,
3) ramy wózków - 72 miesiące,
4) zestawy kołowe – 72 miesiące,
5) łożyska osiowe – 72 miesiące.
20. Zamawiający wymaga w ramach dostawy dostarczenia wraz z pierwszym Pojazdem, tzw. zestawu
antyawaryjnego składającego się z następujących fabrycznie nowych części i podzespołów
przeznaczonym do użycia w Pojazdach:
1) sprzęg śrubowy - 1 szt.
2) zderzaki - 2 szt.
3) crashelement zderzaków - 2 komplety
4) crashelement / pług / - 2 komplety
5) blacha do pługa (zgarniaczy torowych) - 6 kompletów
6) szyba czołowa lewa - 8 szt.
7) szyba czołowa prawa - 8 szt.
8) elementy mocowania i wygłuszania do szyb czołowych wg producenta – 8 kompletów
9) lusterko boczne – 2 szt.
10) gniazdo grzewcze 1 polUn=3kV+zamek – 5 szt.
11) reflektory i światła zewnętrzne – 2 komplety
12) kamery zewnętrzne (lusterka) – 2 szt.
13) piasecznice – 4 szt.
14) smarownice obrzeży – 4 szt.
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15) wyposażenie do obsługi systemu diagnostyki silnika spalinowego - kable podłączeniowe – 3
szt.
16) wyposażenie do obsługi systemu diagnostyki silnika spalinowego - Adapter Can na
USB/Ethernet – 3 szt.
17) wyposażenie do obsługi systemu diagnostyki silnika spalinowego - Software Diasys Level 1 –
3 szt.
21. Szczegółowy opis wymagań dotyczących zamawianych Pojazdów zawarty został w załączniku nr
1 do SIWZ.
IV.II – USŁUGI UTRZYMANIA POJAZDÓW:
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia począwszy od dnia odbioru końcowego pierwszego
z Pojazdów, do momentu skierowania ostatniego z Pojazdów do planowej naprawy głównej
silnika (silników) spalinowego Pojazdu, nie krócej niż przez okres 12 lat i nie dłużej niż przez okres
16 lat, usług utrzymania, przy zachowaniu współczynników gotowości i niezawodności taboru na
poziomie określonym w § 38 Projektu umowy, które to usługi obejmują:
1) świadczenie usług utrzymania technicznego Pojazdów o zakresie spełniającym cztery pierwsze
poziomy utrzymania pojazdów kolejowych (poziom 1, poziom 2, poziom 3, poziom 4) wg
Załącznika nr 3 do 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 zgodnie z Dokumentacją Utrzymania Technicznego,
2) świadczenie usług utrzymania nieplanowego, korekcyjnego,
3) czyszczenie Pojazdów,
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na własny koszt
wyposażonego Zaplecza Technicznego, w którym będzie świadczył usługi utrzymania.

3. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z warunkami infrastruktury na planowanej trasie
4.

5.
6.
7.

8.

V.
1.

przejazdu Pojazdów, wskazanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby usługi utrzymania technicznego Pojazdów świadczone były przez
wykwalifikowany personel Wykonawcy, posiadający stosowne uprawnienia i certyfikaty do
świadczenia usług utrzymania.
Koszt dostarczenia Pojazdów do miejsca wykonywania usług utrzymania pokrywa Zamawiający.
Koszty powrotu Pojazdów do miejsca odbioru Pojazdów pokrywa Wykonawca (z zastrzeżeniem
szczegółowych zapisów § 37 projektu umowy).
Miejscem przekazania przez Zamawiającego Pojazdu do świadczenia usług utrzymania jest
Zaplecze Techniczne, które zostanie wskazane przez Wykonawcę przy podpisaniu Umowy.
Miejsce przekazania przez Wykonawcę Pojazdu do dalszej eksploatacji po wykonanej usłudze
utrzymania będzie wskazywał Zamawiający spośród następujących stacji: Krzyż, Rzeszów,
Białystok. Wybór przez Zamawiającego miejsca zwrotu Pojazdu będzie wynikał z aktualnego
rozkładu jazdy Pojazdów, przy czym odbiory te będą następowały w następujących proporcjach:
Białystok – 4 Pojazdy; Krzyż – 3 Pojazdy; Rzeszów – 3 Pojazdy.
W ramach świadczenia usług utrzymania Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać
Zamawiającemu po wykonanej usłudze utrzymania Pojazdy zaopatrzone w materiały
eksploatacyjne, za wyjątkiem paliwa, oraz wyczyszczone. Zakres obowiązków związanych z
czyszczeniem lokomotyw został określony przez Zamawiającego w załączniku nr 12 do SIWZ.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga wykonania w całości dostawy 10 Pojazdów w terminie nie dłuższym niż
24 miesiące od dnia wejścia w życie umowy.
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Zamawiający wymaga świadczenia usług utrzymania Pojazdów od dnia odbioru końcowego
pierwszego z Pojazdów do momentu skierowania ostatniego z Pojazdów do planowej naprawy
głównej silnika (silników) spalinowego, nie krócej niż przez okres 12 lat i nie dłużej niż przez
okres 16 lat. W formularzu oferty Wykonawca wskaże szczegółowy termin (z uwzględnieniem
lat i miesięcy, tj. pomiędzy 12 a 16 lat).

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
1) spełniania warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, tj.:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
specjalnych uprawnień. 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.
b) posiada wiedzę i doświadczenie.
i. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) lub
naprawę (naprawy), łącznie nie mniej niż 5 lokomotyw spalinowych.
Przez „naprawę” w rozumieniu niniejszego warunku rozumie się naprawę główną lub
naprawę główną z modernizacją lokomotywy spalinowej.
Przez naprawę główną należy rozumieć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 października 2005 roku w sprawie ogólnych warunków
technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (DZ.U. z 2005r. nr 212, poz. 1771 ze
zm.) naprawę wykonaną na 5 poziomie utrzymania (P5).
Przez modernizację należy rozumieć zgodnie §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 października 2005 roku w sprawie ogólnych warunków
technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (DZ.U. z 2005 r. nr 212, poz. 1771 ze
zm.) prace modyfikacyjne w pojeździe kolejowym, które zmieniają przeznaczenie
pojazdu lub poprawiają jego ogólne osiągi techniczne, a w szczególności: zmianę
charakterystyki trakcyjnej, prędkości maksymalnej, mocy, zdolności do zasilania w
różnych systemach.
ii. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 5 usług
utrzymania technicznego lokomotyw spalinowych obejmujących czynności
utrzymaniowe co najmniej 4-tego Poziomu utrzymania.
Za usługi utrzymania, spełniające wymogi niniejszego warunku, Zamawiający uznaje
usługi utrzymaniowe Poziomu P4 i Poziomu P5, w rozumieniu załącznika nr 3 do
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.10.2005 r. w sprawie ogólnych
warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. 2005, Nr 212, poz.
1771 z późn. zm.).
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
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Potencjał techniczny:
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.
Osoby zdolne 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.
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże się posiadaniem:
i. środków finansowych lub zdolnością kredytową, w wysokości nie mniejszej, niż
16 500 000,00 PLN.
W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością
kredytową, w walucie innej niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim
kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia 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.
ii. Aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie
mniejszą niż 10 000 000,00 PLN.
W przypadku wykazania się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej, określającym sumę ubezpieczeniową w innej walucie niż PLN, przeliczenie
tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez
NBP w dniu
opublikowania ogłoszenia 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.
2) wykaże brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 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 wykonaniu
zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
warunki określone w ust. 1 pkt. 1) muszą spełniać wykonawcy łącznie, natomiast każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do
wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, o którym mowa w ust. 1
pkt. 2).
4. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie
oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia danego warunku na podstawie informacji zawartych w
załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami
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Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki na dzień złożenia oferty.
VII.
1.

2.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został wskazany w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ
Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru - załącznika nr 5
do SIWZ);
2) wykazu wykonanych dostaw i/lub usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w punkcie VI ust. 1 pkt 1) b) ppkt i) w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub
usługi zostały wykonane należycie (wzór – załącznik nr 7 do SIWZ);
3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, o którym mowa w punkcie VI ust. 1 pkt. 1) b) ppkt. ii) w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (wzór –
załącznik nr 8 do SIWZ);
4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli z przedłożonego dokumentu nie wynika fakt opłacania ubezpieczenia, o którym
mowa wyżej, do oferty należy dołączyć również dokument potwierdzający dokonanie opłaty
z tego tytułu.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający żąda
przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wg wzoru - załącznika nr 6
do SIWZ);
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2
Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy
Pzp;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
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całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
4-8 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
9 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy 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 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 notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2:
1) pkt. 2-4 i pkt. 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt. 5 - 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.
Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. a i c oraz pkt. 2, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w
ust. 4 pkt. 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
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Wykonawcy składający wspólną ofertę dokumenty wymienione w ust. 2 pkt. 1) do 6) winni
przedłożyć każdy z osobna.
8. Oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt. 1) w przypadku wykonawców składających wspólną
ofertę powinno być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich wykonawców albo przez
każdego wykonawcę odrębnie.
9. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od
wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 2), 3), 4) i 5)
powinny być złożone wspólnie przez wykonawców.
10. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 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 wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie
warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp, polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp,
Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 4) dotyczącej tych
podmiotów.
11. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego
warunku.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz
wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres
magdalena.czajka@intercity.pllub drogą faksową (nr faksu: 022 47 34 333), z zastrzeżeniem
formy pisemnej oświadczeń i dokumentów wymaganej postanowieniami SIWZ i przepisami
prawa, co odnosi się także do uzupełnień w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.
3. W przypadku wyboru drogi faksowej lub elektronicznej, każda ze stron postępowania na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji.
4. Przekazanie korespondencji, o której mowa w niniejszym Rozdziale w formie innej niż
określona przez Zamawiającego w ust. 2 będzie nieskuteczne (nieważne).
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 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 SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.

10

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-03/2013

SPÓŁKA AKCYJNA

7.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert, zmienić treść SIWZ. Zmiana treści SIWZ może wynikać z pytań zadanych przez
wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
8. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
„PKP Intercity” S.A. Biuro Zakupów Centralnych ul. Chłopickiego 53 (budynek nr 15), 04-275
Warszawa.
9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Magdalena Czajka, e-mail:
magdalena.czajka@intercity.pl, fax. nr 22 47 34 333.
10. Zamawiający w razie potrzeby przewiduje zorganizowanie spotkania wszystkich
wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ, o ile takie wątpliwości
powstaną w toku postępowania. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 5 000 000,00PLN (słownie: pięć
milionów 00/100 złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form
określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp, w zależności od wyboru wykonawcy tj.
1) w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) 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 2000 r. nr 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami).
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank PEKAO S.A nr konta: 121240 6292 1111 0010 4285 3494
5. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli przed upływem
terminu składania ofert rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium.
Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna za spełniony, jeżeli
dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione w ust. 6 i jego oryginał
zostanie złożony w Biurze Zakupów Centralnych w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 53
(budynek nr 15), pokój nr 124, 04-275 Warszawa, przed upływem terminu składania ofert. Kopia
dokumentu wadium powinna zostać załączona do oferty.
6. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy:
1) nazwę i dokładny adres gwaranta,
2) określenie nazwy postępowania, dla którego wystawiany jest dokument,
3) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i
bezwarunkowej, na pierwsze żądanie, wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej
kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia
którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp,
3) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 21
dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty,
4) okres ważności wadium - który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w
SIWZ.
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7. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, w wysokości
określonej w ust. 1, w formie lub formach, o których mowa w ust. 2, lub na cały okres związania
ofertą zostanie wykluczony z postępowania.
8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Wadium złożone w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę. Wadium złożone w formie innej niż pieniężna Zamawiający zwróci poprzez
przekazanie oryginału dokumentu.
11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w przypadku, gdy:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w
ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów, oświadczeń lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego.
X.
1.
2.

3.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
terminu, o którym mowa w ust. 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa
wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
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.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
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XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, a także ofert, które nie
obejmują wykonania całego przedmiotu zamówienia, tym samym nie dopuszcza się składania
ofert częściowych.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą wykonawcy.
4. Oferta powinna zawierać:
1) formularz p.n. „Oferta”, według wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ;
2) formularz „Opis techniczny” wraz z następującymi schematami i rysunkami, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ:
a) rysunek zarysu zewnętrznego Pojazdu (skrajnia),
b) wizualizację zewnętrzną Pojazdu,
c) układ ogólny Pojazdu wraz z rozmieszczeniem poszczególnych urządzeń, foteli
maszynisty,
d) zwymiarowany przekrój nadwozia Pojazdu,
e) rysunek silnika spalinowego/agregatu wraz z ich charakterystykami,
f) charakterystyka trakcyjna Pojazdu,
g) rysunek silnika trakcyjnego wraz z jego charakterystyką,
h) układ klimatyzacji kabiny maszynisty,
i) wizualizację wnętrza kabiny maszynisty i rysunek pulpitu maszynisty wraz
z rozmieszczeniem urządzeń sterowania i sygnalizacji,
j) schemat blokowy i ideowy układu pneumatycznego,
k) schemat blokowy i ideowy układu elektrycznego - obwodu głównego,
l) schemat blokowy obwodów pomocniczych i sterowania i diagnostyki dla pojazdu,
m) rysunki wózka i zestawów kołowych,
n) schemat blokowy agregatu sprężarkowego,
3) Oferowane wsparcie szkoleniowe (wg wzoru załącznika nr 10 do SIWZ),
4) koszty cyklu życia Pojazdu od chwili jego przekazania do eksploatacji do momentu likwidacji
poeksploatacyjnej,
5) system i zakres utrzymania eksploatacyjnego z podaniem przebiegów międzyobsługowych i
pracochłonności, przy zastrzeżeniu minimalnych cyklów poziomu utrzymania, określonych w
niniejszej SIWZ,
6) Oferowane części, urządzenia, zespoły i podzespoły
– w ramach tzw. „zestawu
antyawaryjnego” – (według wzoru załącznika nr 11 do SIWZ)
5. Wraz z ofertą wykonawcy zobowiązani są złożyć:
1) oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ,
2) dowód wniesienia wadium; w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu - powinna
to być kopia polecenia przelewu, w formie innej niż pieniądz - wykonawca winien złożyć
kopię gwarancji lub poręczenia,
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna
niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy
dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności,
4) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania
wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
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w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art.
23 Ustawy Pzp).
W przypadku gdy wykonawca nie zamierza samodzielnie wykonać całości zamówienia
zobowiązany jest do wskazania w Ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom.
Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim,
w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
Oferta winna być podpisana przez wykonawcę lub w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie przez ustanowionego przez nich, zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp
pełnomocnika.
Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być datowane
i podpisane lub parafowane - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
Dokumenty, chyba że dla poszczególnych dokumentów w Ustawie Pzp lub SIWZ została określona
szczególna forma ich złożenia, 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
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817), kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) powinno być złożone w oryginale lub w poświadczonej
notarialnie lub przez inny uprawniony podmiot za zgodność z oryginałem kopii.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu w przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwość co do jej prawdziwości.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty wielostronicowe przedłożone w formie kopii powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginalnej na każdej ze stron.
Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami niniejszego
Rozdziału winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez
wykonawcę; warunki te nie stanowią o treści oferty i ich nie spełnienie nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące z tego wyniknąć będą obciążały
wykonawcę.
W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być zamieszczone na osobnych stronach
oznaczonych klauzulą „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Dokumenty nie
oznaczone w powyższy sposób będą udostępniane wszystkim uczestnikom postępowania. Nie
mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie Ustawy Pzp i innych
przepisów.
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18. Ofertę należy złożyć w 2 egzemplarzach, tj.: oryginału oraz kopii (kserokopii oryginału).
19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty
przetargowej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
20. Ofertę sporządzoną zgodnie z niniejszą SIWZ należy umieścić w zamkniętej kopercie
uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, oznaczonej w
następujący sposób:
„PKP Intercity” S.A. w Warszawie
….………………………………………………………………………………………………..
nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy
„Przetarg nieograniczony na dostawę 10 lokomotyw spalinowych wraz ze świadczeniem usług ich
utrzymania”
Liczba stron.............................. (określić ile stron znajduje się w kopercie)
„Nie otwierać przed terminem ……………. 2013 roku godzina 11:00”
21. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez
siebie oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności,
przed upływem terminu składania ofert. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być
przygotowane, opakowane i zaadresowane w sposób opisany w ust. 20 i dodatkowo opatrzone
napisem „ZMIANA”.
22. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę składając pisemne powiadomienie do
Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
23. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej
złożenia (data, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2013 roku do godziny
10:30 w Biurze Zakupów Centralnych w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 53 (budynek nr 15),
pokój nr 124, 04-275 Warszawa.
2. Oferty zostaną otwarte w dniu 20 marca 2013 roku o godzinie 11:00 w Warszawie przy ulicy
Chłopickiego 53 (budynek nr 15), sala konferencyjna (poziom -1), 04-275 Warszawa. Otwarcie
ofert jest jawne.
3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci wykonawcy bez otwierania, po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, po uprzednim niezwłocznym
zawiadomieniu wykonawcy o złożeniu oferty po terminie.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwę i adres siedziby wykonawcy, którego oferta
jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Informacje, o których mowa w ust. 5 Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom
nieobecnym przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty należy określić poprzez wskazanie w Formularzu Oferty następujących cen:
1) Ceny dostawy jednego Pojazdu oraz ceny dostawy 10 Pojazdów,
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2) Ceny jednostkowej świadczenia usług utrzymania za 1 km przebiegu Pojazdu, będącej
podstawą do obliczenia kosztów świadczenia usług utrzymania, przy założeniu minimalnego
przebiegu 80 300 km rocznie oraz średniorocznego przebiegu 100 000 km rocznie dla
jednego Pojazdu,
3) Szacowanej wartości świadczenia usług utrzymania wyliczonej według następującego wzoru:
C = 100 000 km x stawka za świadczenie usług utrzymania za 1 km przebiegu Pojazdu x 10
Pojazdów x przyjęty przez wykonawcę okres świadczenia usług utrzymania.
4) Szacowanej wartości świadczenia usług utrzymania za okres 12 lat według następującego
wzoru:
C = 100 000 km x stawka za świadczenie usług utrzymania za 1 km przebiegu Pojazdu x 10
Pojazdów x 12 lat.
Wartość, o której mowa w ust. 1 pkt. 4) będzie służyła wyłącznie do porównania i oceny ofert
jak również do zweryfikowania wartości oferty pod kątem kwoty jaką Zmawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Cena dostawy 10 Pojazdów winna być wyliczona jako iloczyn ceny dostawy 1 Pojazdu oraz
oferowanej ilości 10 Pojazdów. Cena za dostawę Pojazdów ma charakter ryczałtowy.
Stawka za 1 km przebiegu stanowiąca podstawę obliczenia kosztów utrzymania 10 Pojazdów
winna być ustalona przy uwzględnieniu minimalnego przebiegu 80 300 km rocznie oraz
średniorocznego przebiegu 100 000 km rocznie dla jednego Pojazdu oraz świadczenie usług
utrzymania Pojazdów od dnia odbioru końcowego pierwszego z Pojazdów do momentu
skierowania do naprawy głównej silnika (silników) spalinowego Pojazdu.
Stawka powinna uwzględniać koszty związane z zapewnieniem przez Wykonawcę Warsztatu
Utrzymania Technicznego, w którym świadczone będą usługi utrzymania wraz z wyposażeniem,
maszynami oraz częściami do wykonywania tych usług, a także uwzględniać obowiązek
czyszczenia lokomotyw.
Przy ustaleniu stawki za 1 km Wykonawca powinien uwzględnić, że zapłata będzie miała
charakter stałych ryczałtowych opłat miesięcznych uiszczanych w odniesieniu do każdego z
Pojazdów w wysokości 1/12 kwoty obliczonej dla przebiegu minimalnego, tj. 80 300 km roczne
(niezależnie od ilości przejechanych kilometrów) oraz opłat zmiennych uiszczanych w odniesieniu
do każdego z Pojazdów, rozliczanych po każdych 12 miesiącach eksploatacji danego Pojazdu,
obliczonych dla rzeczywiście przejechanych kilometrów ponad 80 300 km rocznie.
Cena oferty winna obejmować całkowite koszty wykonania przedmiotu zamówienia,
tj. wykonania wszystkich obowiązków leżących po stronie Wykonawcy określonych w SIWZ, w
tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu tych obowiązków tj. m.in. koszty
przygotowania wymaganej dokumentacji, koszty uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do
eksploatacji podsystemu strukturalnego, koszty części i podzespołów wchodzących w skład
zestawu antyawaryjnego, koszty transportu i ubezpieczenia dostawy, koszty związane ze
szkoleniem i udzielonej licencji.
Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto, kwota podatku VAT) należy podać w
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania
liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie
zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz
listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług
(Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).
Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków
wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
Cenę należy podać w PLN.
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10. Cena za dostawę Pojazdów nie będzie podlegała waloryzacji natomiast cena za świadczenie usług
utrzymania będzie podlegała waloryzacji zgodnie z formułą ceny indeksowanej zawartej w
załączniku nr 3 do SIWZ.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie
następującymi kryteriami:
1) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga 80%, w tym:
a) cena brutto za dostawę Pojazdów – waga 60 %
b) cena brutto usługi utrzymania, tj. stawka za 1 km przebiegu Pojazdu – waga 20%
2) termin dostawy Pojazdów – waga 20%
2. W kryterium ceny brutto za dostawę Pojazdów, najtańsza oferta otrzyma 60 punktów, a
pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
Cp = Cn/Co x 60 pkt

3.

gdzie:
Cp – ilość punktów w kryterium cena brutto za dostawę Pojazdów
Cn - cena brutto Dostawy oferty najtańszej
Co - cena brutto Dostawy oferty ocenianej
Waga kryterium – 60 %
W kryterium ceny brutto usługi utrzymania, liczonej według stawki za 1 km przebiegu Pojazdu,
najtańsza oferta otrzyma 20 punktów, a pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty (z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:
Uu = Un/Uo x 20 pkt
gdzie:
Uu – ilość punktów w kryterium cena brutto usługi utrzymania
Un – najniższa cena brutto usługi utrzymania Pojazdów tj. najniższa stawka za 1 km przebiegu
Pojazdu
Uo – cena brutto usługi utrzymania Pojazdów oferty ocenianej, według stawki za 1 km
przebiegu Pojazdu
Waga kryterium - 20%

4.

W kryterium terminu dostawy Pojazdów wyrażonym w miesiącach, oferta z najkrótszym
terminem realizacji otrzyma 20 punktów, a pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty
zgodnie ze wzorem:
Td = Tn/To x 20 pkt
gdzie:
Td – ilość punktów w kryterium terminu dostawy Pojazdów
Tn – najkrótszy termin dostawy Pojazdów
To – termin dostawy Pojazdów wg. oferty ocenianej
Waga kryterium - 20%
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Uwaga: Podany przez Wykonawcę termin dostawy Pojazdów nie może być dłuższy niż 24
miesiące od dnia wejścia w życie umowy (Rozdział V ust. 1 SIWZ) i musi obejmować pełne
miesiące.
Przyznane w poszczególnych kryteriach punkty zostaną zsumowane. Oferta, która uzyska
najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Zamawiający:
1) wykluczy wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego wykonawcy okoliczności
wskazane w Ustawie Pzp, a złożoną przez niego ofertę uzna za odrzuconą,
2) odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w Ustawie Pzp.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, za które Zamawiający uzna w szczególności bezsporne, nie
budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np. widoczna mylna pisownia wyrazów,
ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, rozbieżność
pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Za oczywiste omyłki rachunkowe, o których mowa w ust. 9 pkt. 2 Zamawiający uzna w
szczególności omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach. Wystąpią one w
szczególności gdy składniki obliczonej wartości liczbowej są prawidłowe, a wyniki działań
arytmetycznych dokonane na podstawie tych składników są błędne. Za omyłki te Zamawiający
uzna w szczególności: błędnie obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od
towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i
usług, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania lub mnożenia.
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający uprawniony będzie do unieważnienia postępowania w przypadkach, o których
mowa art. 93 ustawy Pzp, a także zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania,
w przypadku nieprzyznania Zamawiającemu środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej
na współfinansowanie realizacji niniejszego zamówienia.
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INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane drogą faksową lub
elektroniczną oraz nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą:
1) wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw (o ile z
okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa),
2) wskazanie przez Wykonawcę miejsca – Zaplecza Technicznego, w którym będą świadczone
usługi utrzymania,
3) wskazanie banków i numerów rachunków, na jakie mają być przekazywane świadczenia
pieniężne należne stronom umowy,
4) przedłożenie Zamawiającemu umowy regulującej współpracę wykonawców, którzy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) zobowiązany
będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej
ceny brutto oferty, liczonej w wysokości 5 % ceny brutto za dostawę 10 Pojazdów i 5 % ceny
brutto wskazanej w Ofercie jako szacowana wartość za realizację usług utrzymania.
2. Wniesione w terminie zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wedle wyboru
Wykonawcy wniesione zarówno osobno dla dostawy Pojazdów oraz dla usług utrzymania
Pojazdów bądź łącznie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesienie w jednej z form lub
formach określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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.
4. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach
wymienionych w art. 148 ust. 2 Ustawy Pzp.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. ZALICZKI
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania części umowy w zakresie
Dostawy Pojazdów, w wysokości łącznej 15 % wynagrodzenia netto Wykonawcy za dostawę
Pojazdów, na warunkach określonych w art. 151 a) Ustawy Pzp.
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2. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki w jednej z form,
wymienionych w projekcie umowy.
XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie zamówienia na warunkach określonych szczegółowo w
jej wzorze stanowiącym załącznik nr do 3 SIWZ.
XIX. DOPUSZCZALNE WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający, stosownie do art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany
zawartej umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgodą obu
Stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian do zawartej umowy, w następujących
przypadkach:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego Wykonawcy w sytuacji, gdy wprowadzenie zmian
będzie następstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i
kwota wynagrodzenia brutto;
2) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności
treści umowy z Ofertą;
3) potrzeby dostosowania odpowiednich postanowień umownych, w tym dostosowania
terminów realizacji umowy, sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie
projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
4) potrzeby dostosowania odpowiednich postanowień umownych, jeżeli z powodu nadzwyczajnej
zmiany stosunków, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo
groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu
umowy;
5) wystąpienia potrzeby zmiany zawartej umowy na skutek okoliczności niezależnych od Stron,
których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub okoliczności zaistnienia siły
wyższej;
6) zmiany w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych, funkcjonalnych
Pojazdów na parametry bardziej nowoczesne lub ekonomicznie uzasadnione dla
Zamawiającego;
7) zmiany w zakresie Dokumentacji Systemu Utrzymania, niezbędnej dla zapewnienia należytego
wykonywania usług utrzymania Pojazdów;
8) pojawienia się w trakcie realizacji usług utrzymania Pojazdów bardziej nowoczesnych lub
ekonomicznie bardziej uzasadnionych technologii, materiałów i urządzeń, których
zastosowanie Zamawiający uzna za celowe i wskazane przy realizacji umowy;
9) konieczności zmian w dokumentacji lub konstrukcji Pojazdów spowodowanych zmianami w
przepisach prawa, normach, dyrektywach i standardach, w tym zmianami kart UIC, TSI, lub
zmianami w wiedzy technicznej, gdy zmiany te nastąpiły w okresie między złożeniem oferty
przez Wykonawcę a chwilą dopuszczenia do eksploatacji, w zakresie w jakim zmiany mają
wpływ na realizację zawartej umowy;
10) konieczności wprowadzenia innych zmian do umowy niż wyżej wymienione, spowodowanych
zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach, standardach lub zmianami w zakresie
wiedzy technicznej, technologicznej lub funkcjonalnej;
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11) wykazania przez Wykonawcę potrzeby zmiany miejsca utrzymywania Pojazdów, na inne przez
niego wyznaczone, przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników gotowości Pojazdów
określonych w umowie;
12) potrzeby zmiany miejsca utrzymywania Pojazdów oraz związana z tą zmianą potrzeba
dostosowania innych postanowień umowy, w celu konieczności utrzymania wskaźników
gotowości Pojazdów, wynikłych ze zmiany wskazanej w OPZ Trasy Przejazdu Pojazdów, która
może nastąpić nie wcześniej jednak niż po upływie 5 lat od dnia dostawy ostatniego z
Pojazdów;
13) potrzeby zmiany terminu obowiązywania części III umowy, w związku z koniecznością
dostosowania do wymagań przebiegu warunkującego do skierowania do planowej naprawy
głównej silnika (silników) spalinowych ostatniego z Pojazdów.
3. Każdorazowe wprowadzenie zmian do umowy, o których mowa w ust.2 wymagać będzie
odrębnych ustaleń Stron co do zakresu wprowadzanych zmian i rozliczeń z tego tytułu.
XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Prawa i obowiązki wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określone są
w Dziale VI Ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w niniejszej SIWZ są:
1) odwołanie
2) skarga do sądu
5. Od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo
2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
3) 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ – od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej;
4) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w punkcie 1) i 2) – od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
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Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a -198g
Ustawy Pzp.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
Ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości
lub w części.

XXI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani nie przewiduje ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów.
2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
ZAŁĄCZNIKI:
1) załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2) Załącznik nr 2 – Wymagany minimalny zakres szkolenia pracowników
3) załącznik nr 3 – Wzór umowy
4) Załącznik nr 4 – Formularz oferty– wzór
5) załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór
6) załącznik nr 6– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór
7) załącznik nr 7 – Wykaz zrealizowanych dostaw i/lub usług – wzór
8) załącznik nr 8 – Wykaz zrealizowanych usług – wzór
9) załącznik nr 9 – Ogólny opis techniczny oferowanych Pojazdów– wzór
10) załącznik nr 10– Oferowane wsparcie szkoleniowe – wzór
11) załącznik nr 11– Oferowane części, urządzenia, zespoły i podzespoły – w ramach tzw.
„Zestawu antyawaryjnego” – wzór
12) załącznik nr 12 – Zakres czyszczenia lokomotyw w ramach świadczenia usług utrzymania
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