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  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENU 

KD/ZZP/R/40/2017 
 
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o podstawę prawną wywodzoną art.132 ust.1 pkt.5 w zw.  

z art.133 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dalej Pzp,  w oparciu  

o postanowienia Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A., dla których 

Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych oraz z uwzględnieniem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020) 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Koleje Dolnośląskie S.A., 59–220 Legnica, ul. Kolejowa 2, telefon: 
76 850-65-11, fax: 76 855-33-02, www.kolejedolnoslaskie.eu  
 

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic pamiątkowych, 
naklejek na dokumentację, sprzęt oraz pojazdy zakupione w ramach realizacji projektu  
„ Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa 
Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych 
zespołów trakcyjnych” w ramach Działania nr 5.2. w Priorytecie nr 5. Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały 
podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ – III część SIWZ) oraz we Wzorze Umowy (WU – II 
część SIWZ), które stanowią integralną część SIWZ. 
 

4. Termin  wykonania  zamówienia: Zamówienie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie  
w terminie do 29.09.2017 r. przy czym naklejki na pojazdy, tablice pamiątkowe wewnątrz 
pojazdów, naklejki na sprzęt, segregatory, szafy  z dokumentacją należy dostarczyć do dnia 
08.09.2017 r. 
 

5. Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny spełnienia tych 
warunków:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  
nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
oświadczenia zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do IDW.  

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – 
wykonał co najmniej jedną dostawę tablic pamiątkowych/informacyjnych. Wykaz dostaw 
stanowi Załącznik nr  4. Do wykazu wykonanych dostaw Wykonawcy zobowiązani są dołączyć 
dowody potwierdzające, że  dostawy zostały zrealizowane należycie. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnie  
z treścią Załącznika nr 2 do IDW.  

http://www.kolejedolnoslaskie.eu/
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d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
oświadczenia  zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do IDW.  

e)  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania na podstawie §15 ust.1 i ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Koleje 
Dolnośląskie S.A., dla których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  zgodnie z treścią Załącznika nr 3.  

f)  Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana  
w oparciu o dokumenty wymienione w pkt. 9  IDW. Ocena będzie dokonywana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia. 

 
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 
1) Oświadczenia Wykonawcy (w oryginale) zgodnie z treścią Załącznika Nr 2, potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w  SIWZ (IDW). W przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa co 
najmniej jeden z Wykonawców. 

2) Wykazu należycie wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie tj. wykazu 
obejmującego wykonanie co najmniej jednej dostawy tablic pamiątkowych/informacyjnych  
wraz z załączeniem dowodów (poświadczeń) potwierdzających, że dostawy zostały wykonane 
należycie. 

3)   Wykaz dostaw należy złożyć zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Formularza ofertowego. 
 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
w okolicznościach, o których mowa w § 15 ust. 1  Regulaminu udzielania zamówień  w Spółce Koleje 
Dolnośląskie S.A., dla których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda: 
1) Oświadczenia Wykonawcy (w oryginale) w trybie § 15 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu , o którym mowa 

powyżej zgodnie z treścią Załącznika Nr 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 

2) Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/oświadczenia o tym, że Wykonawca 
nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z treścią Załącznika Nr 5 .W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Listę/Oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców. 

3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
6. Informacja na temat wadium:                 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 
 
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Cena oferty (wg Załącznika Nr 1) - waga 100% 
 
8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, ulica 

Kolejowa 2, 59-220 Legnica w Sekretariacie, termin składania ofert upływa dnia 22.08.2017r. 
o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie 
Zamawiającego. 
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9. Termin związania ofertą: Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
 

Data opublikowania ogłoszenia: 08.08.2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


