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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. Tryb udzielenia zamówienia.   
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zamówienie sektorowe (Dz. U. z 2017 poz.1579). 
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 
2.3. Niniejsze zamówienie jest częścią zamówienia sektorowego, którego wartość przekracza 

równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp. 

2.4. Działając na podstawie art. 24aa Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, tzn. - najpierw może dokonać oceny ofert, 
a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się zawarcia umowy, 
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
w postepowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego 
zespołu trakcyjnego EN57AL - 1501 wraz z pracami dodatkowymi zgodnie z  Dokumentacją Systemu 
Utrzymania, Dokumentacją techniczno-ruchową.  

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane  
we Wzorze Umowy (WU – II część SIWZ) oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ – III część SIWZ), 
które stanowią integralną część SIWZ. 

3.3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika CPV: 50222000-7 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru 
kolejowego). 

 
4. Informacja o możliwości składania ofert w ramach zadań.  

   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej. 

   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6.  Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art.134 ust.6 pkt.3. 
  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia takich zamówień.  
 

7. Termin wykonania zamówienia. 
Termin wykonania zamówienia wynosi do 30 dni roboczych od dnia przekazania pojazdu. Przewidywany 
termin przekazania pojazdu  grudzień 2017 r. 
 

8. Warunki udziału w postępowaniu. 
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

8.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy PZP z zastrzeżeniem,  
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

http://www.kolejedolnoslaskie.eu/
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w przypadku, o którym mowa  w art.24 ust.1 pkt.13 lit. d oraz  w przypadku, o którym mowa 
w art.24 ust.1 pkt.14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana 
za przestępstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt.13 lit. d. 

8.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000 PLN  
(słownie: jeden milion złotych). 

b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, 
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 usługę, 
obejmującą swoim zakresem wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 lub P5  
co najmniej jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57 po modernizacji z silnikiem 
asynchronicznym. 

8.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 8.1.2 lit. b-c 
niniejszej SIWZ (IDW) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub 
jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim 
stosunków prawnych. 

8.3. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 8.2. niniejszej 
SIWZ (IDW) wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

8.3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zobowiązanie (w oryginale) 
należy złożyć wraz z ofertą. 

8.3.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.12-22 i ust.5 Ustawy PZP  
z uwzględnieniem zapisu pkt. 8.1.1. SIWZ (IDW) i pkt 9 IDW. 

8.3.3. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności 
są wymagane. 

 
9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.5 Ustawy PZP. 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 
9.1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz.978, 1259, 1513, 1830, 1844.) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku  upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art.366 ust.1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz.233, 978, 1166, 1259 i 
1844 oraz z 2016 r. poz.615); 
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10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

10.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą, aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie (w oryginale) w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego  
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust.3 
Dyrektywy 2014/25/UE. 

10.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. Wykonawcy składają w oryginale zgodnie  
z treścią Załącznika nr 3.  

10.1.2.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie,  
o którym mowa w pkt. 10.1. niniejszej SIWZ (IDW) składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

10.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postepowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa  
w pkt.10.1.niniejszej SIWZ (IDW) dotyczące tych podmiotów oraz przedstawia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 10.3.1 – 10.3.4 niniejszej SIWZ (IDW). 

10.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

10.2.1. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. wykazu obejmującego 
wykonanie co najmniej jednej usługi, obejmującej swoim zakresem wykonanie obsługi technicznej 
poziomu utrzymania P4 lub P5 co najmniej jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57  
po modernizacji z silnikiem asynchronicznym wraz z załączeniem dowodów (poświadczeń),  
czy zostały wykonane należycie. 

10.2.2. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
nie niższą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).  

10.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

10.3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 13, 14 i 21 
Ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

10.3.2. Oświadczenia (w oryginale) Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku 
lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat 
tych należności. 
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10.3.3. Oświadczenia (w oryginale) Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

10.3.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 Ustawy PZP. 

10.3.5. Wykonawca,  w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 
ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 Ustawy PZP. Wraz 
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy  
z Wykonawców. 

10.4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt.10.1 niniejszej SIWZ (IDW), 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 
ustawy PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania jeżeli 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania. 
 

10.5.   Pozostałe informacje. 
10.5.1. Wyżej wymienione dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, z zastrzeżeniami, o których mowa 
w pkt. 8.3.2., 10.1.1., 10.3.2., 10.3.3.,  10.3.5. SIWZ (IDW) (poświadczenie za zgodność oryginałem 
musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy).  
W przypadku gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu. 
 

10.6.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
10.6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo 
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w takim 
przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli nie wynika 
ono z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. umowa Konsorcjum lub umowa spółki 
cywilnej). 

10.6.2. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne została wybrana, 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia rozumie się Wykonawców składających ofertę jako konsorcjum  
lub spółka cywilna. 

10.7.  Podwykonawcy. 
10.7.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
10.7.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku 
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braku informacji na temat powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Zamawiający uzna, 
że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez jego udziału. 
 

10.8. Wykonawcy zagraniczni. 
10.8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10.3.1. SIWZ (IDW) składa informację  
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja 
albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.13, 14 i 21 Ustawy wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

10.8.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.10.3.4. SIWZ (IDW) składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

10.8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składa dokument, o którym mowa w pkt 10.3.2, tj. oświadczenie (w oryginale) Wykonawcy  
o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

10.8.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składa dokument, o którym mowa w pkt 10.3.3, tj. oświadczenie (w oryginale) Wykonawcy  
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania  
się o zamówienia publiczne. 

10.8.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt. 10.8.1., 10.8.2. SIWZ (IDW) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania. Przepis §7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzaju dokumentów,  jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia stosuje się. 

10.8.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym Wykonawca  
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

10.8.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w pkt.10.3.1. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt.10.8.1. SIWZ (IDW),  
w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 
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dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust.2 zdanie pierwsze 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się. 

10.8.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy , o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 
się z Wykonawcami. 

11.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem ofert, umowy oraz oświadczeń  
lub dokumentów wymienionych w pkt. 10 niniejszej SIWZ (IDW), (także w przypadku ich złożenia  
w wyniku wezwania, o którym mowa w art.26 ust.3 Ustawy PZP), dla których Prawodawca 
przewidział wyłącznie formę pisemną. 

11.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje faksem lub drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

11.3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem 
postępowanie określonym w SIWZ. 

11.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, 
11.5.  Zamawiający udzieli 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. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynął po upływie terminu, o którym mowa 
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści 
na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ (bez ujawniania źródła zapytania). 

11.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

11.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 11.5. niniejszej SIWZ IDW. 

11.8. Zaleca się, by Wykonawcy na bieżąco obserwowali stronę internetową Zamawiającego, ponieważ 
w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.  

11.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  
11.9.1. W sprawach dot. przedmiotu zamówienia: Jerzy Zając, Łukasz Zgółka, Łukasz Rogoza e-mail: 

przetarg@kolejedolnoslaskie.eu,  
11.9.2. W sprawach dot. procedury zamówienia: Tomasz Lewandowski – Dyrektor ds. zamówień 

Publicznych, przetarg@kolejedolnoslaskie.eu, Sylwia Pabian-Lobert, Specjalista ds. zamówień 
publicznych, tel. przetarg@kolejedolnoslaskie.pl  

mailto:przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
mailto:przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
mailto:anna.cierniak@kolejedolnoslaskie.pl
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12. Wymagania dotyczące wadium. 

12.1. Wykonawca obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 
10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

12.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, 
że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, 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 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  

12.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
42 1140 2091 0000 4220 0800 1004 z dopiskiem: Wadium przetarg nieograniczony – Wykonanie 
obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL-1501 wraz 
z pracami dodatkowymi, (KD/ZZP/U/38/2017). 

12.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za skutecznie wniesione Zamawiający uzna 
wadium, które najpóźniej w terminie składania ofert będzie znajdować się na rachunku 
Zamawiającego. Zaleca się by do oferty załączyć oryginał lub kopię potwierdzenia wniesienia 
wadium. 

12.5. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz, należy je złożyć w oryginale razem 
z ofertą (dokument nie może być trwale spięty z ofertą) lub w osobnej kopercie w siedzibie 
Zamawiającego: ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica, Sekretariat, najpóźniej w terminie wyznaczonym 
na składanie ofert. 

12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji (bankowej/ubezpieczeniowej), gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące 
elementy: 

12.6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku 
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

12.6.2. zobowiązanie gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) 
do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na  pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie o zaistnieniu 
okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 Ustawy Pzp, 

12.6.3. termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 
12.6.4. miejsce i termin zwrotu gwarancji, 
12.6.5. oznaczenie Postępowania, 
12.6.6. kwotę gwarancji. 
12.7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasad zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 
 

13. Termin związania ofertą. 
13.1. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
13.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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 jednak niż 60 dni. 

13.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
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13.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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. 

 
14. Opis sposobu przygotowania ofert. 

14.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
14.1.1. Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z treścią wzoru załączonego do SIWZ zawierający: 

14.1.1.1. Zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy, adres do korespondencji, 
województwo, powiat, fax, numer REGON, numer NIP, e-mail, adres strony internetowej, numer konta 
bankowego, warunki płatności, dane osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów. 

14.1.1.2. Cenę ofertową podaną zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku Nr 1 „Cena oferty”, „Termin 
wykonania zamówienia” (Załącznik nr 2). 

14.1.1.3.  Oświadczenie zgodnie z zapisem pkt 10.1 SIWZ IDW, aktualne na dzień składania ofert w formie 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia  
5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z dnia 6 stycznia 2016 r., str. 16), wydanym na podstawie art. 80 
ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – w zakresie określonym w treści Załącznika nr 2 do SIWZ IDW. 

14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ,  
z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 Ustawy Pzp zostanie odrzucona (art.89 ust.1 pkt 2 Ustawy Pzp). 
Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić  
z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 11.5. 

14.3. Oferta powinna spełniać zasady określone w SIWZ, tj.: 
14.3.1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

14.3.2. Oferta oraz wszystkie jej załączniki (wszystkie zapisane strony) muszą być podpisane przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (osoby wymienione we właściwym 
rejestrze, bądź umocowane do składania oświadczeń woli na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez osoby uprawnione), 

14.3.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
14.3.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
14.3.5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
14.3.6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 
14.3.7. Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach, 
14.3.8. Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, 
14.3.9. Zaleca się, aby ponumerować każdą ze stron, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób 

ze sobą połączona w taki sposób, aby uniemożliwić jej dekompletację. 
14.3.10. Jeżeli pytanie w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”, 
14.3.11. Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze, 

zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej, poprawki cyfr i liczb 
należy pisać wyrazami, 

14.3.12. Ofertę należy umieścić w kopercie, zamkniętej (opieczętowanej) uniemożliwiającej jej wcześniejsze 
otwarcie i ujawnienie treści oferty, 
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14.3.13. Na kopercie należy umieścić nazwę Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania, tzn.:  Koleje 
Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy oraz napis: OFERTA – Przetarg nieograniczony „Wykonanie 
obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL – 1501 
wraz z pracami dodatkowymi, KD/ZZP/U/38/2017”. Nie otwierać przed godz. 1230 dnia 
23.10.2017 r. 

14.3.14. W przypadku niewłaściwego zaadresowania oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za zdarzenie wynikłe z tego braku, np. przypadkowe otwarcie ofert przed wyznaczonym terminem 
otwarcia. 

14.3.15. Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, to przed upływem terminu 
składania ofert składa oświadczenie o wycofaniu swojej oferty sporządzone wg powyższych zasad, 
umieszczone w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: COFNIĘCIE OFERTY – Przetarg 
nieograniczony „Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego zespołu 
trakcyjnego EN57AL – 1501 wraz z pracami dodatkowymi, KD/ZZP/U/38/2017”. 

14.3.16. Jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej złożona, 
to przed upływem terminu składania ofert składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną 
wg powyższych zasad i umieszczoną w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: ZMIANA 
OFERTY – Przetarg nieograniczony „Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania  
P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL – 1501 wraz z pracami dodatkowymi, 
KD/ZZP/U/38/2017”. 

14.3.17. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.8 w zw. z art.96 ust.3 Ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2013 r. Nr 153  
z późn.zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane i jednocześnie wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa. 

14.3.18. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczenie „tajemnica przedsiębiorstwa” 
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego 
wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie 
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

14.3.19. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN  z dnia 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14.3.20. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 
90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenia 
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14.3.21. Do przeliczania na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postepowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

14.3.22. Zamawiający zaleca zachować kopię złożonej oferty. 
 
 



  

Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 
SIWZ – KD/ZZP/U/38/2017 

Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL – 1501  
wraz  z pracami dodatkowymi. 

             13 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
15.1. Miejsce składania ofert: Sekretariat Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy,  

ulica Kolejowa 2, 59-220 Legnica. 
15.2. Termin składania ofert upływa dnia 23.10.2017 r. o godz. 1200. 
15.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez 

Wykonawców drogą pocztową. 
15.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2017 r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego. 
15.5. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 

Wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 
 
16.     Opis sposobu obliczenia ceny. 
16.1. Cena oferty musi być ustalona według zasad określonych w niniejszej SIWZ. 
16.2. Cenę oferty stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi będącej 

przedmiotem zamówienia przez okres wskazany w pkt 7 IDW. 
16.3. Sposób podania ceny oferty został określony w Załączniku Nr 1 „Cena oferty”.  
16.4. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ oraz 
wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotowych obowiązków, w tym m.in. koszty 
zakwaterowania i wyżywienia Komisarzy Odbiorczych oraz przedstawicieli Zamawiającego 
(maszynistów) podczas przekazania i  odbioru pojazdu, koszty jazd próbnych, o których mowa 
w umowie. 

16.5. Ryzyko niewłaściwego oszacowania ceny oferty obciąża Wykonawcę. 
16.6. Ceny muszą być podane i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 

5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę. Podawanie ceny w inny 
sposób może spowodować odrzucenie oferty). 

16.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
16.8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania   

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, 
składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku.  

16.9. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani 
do uiszczenia podatku VAT w Polsce, zobowiązani są do podania ceny za wykonanie zamówienia 
w PLN bez podatku VAT (netto), zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Formularza 
Ofertowego. Zamawiający do przedstawionej w ofercie ceny netto doliczy kwotę podatku VAT, 
którą miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak wyliczoną cenę 
przyjmuje do porównania z cenami innych ofert. 

16.10. Pozostali Wykonawcy zobowiązani są do podania ceny za wykonanie zamówienia netto  
i brutto w PLN, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Cena oferty”. 
 

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag 
tych kryteriów oraz oceny ofert. 

17.1. Kryterium oceny ofert: 
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17.1.1. Cena oferty (wg Załącznika Nr 1) – waga 85% 
17.1.2. Termin wykonania zamówienia (według Załącznika nr 2) –    znaczenie 15% 

17.2. Przydzielanie punktów za cenę: 
17.2.1. Oferta o najniższej cenie otrzyma najwyższą ilość, tj. 85 punktów;  
17.2.2. Pozostałym ofertom punkty za cenę zostaną przydzielone na podstawie obliczenia udziału 

procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru: 
 

Cena najniższej oferty [zł] 
Ilość punktów za cenę (Pc) = -------------------------------------------  x 85 

Cena badanej oferty  [zł] 
 

17.3. Przydzielenie punktów za termin wykonania zamówienia  nastąpi wg wzoru: 
 

                          najkrótszy zaoferowany termin 
  Ilość punktów za termin wykonania zamówienia(Pr)  = -------------------------------------------------     x 15 
                                       termin wskazany w badanej ofercie 
 
17.3.1. W ramach kryterium „Termin wykonania zamówienia” ocenie podlegać będzie wskazany  

w ofercie wykonania obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego zespołu 
trakcyjnego EN57AL-1501 wraz z pracami dodatkowymi, przy czym zaoferowany termin nie może 
być dłuższy niż wskazany w pkt 7 SIWZ IDW, tj.: wykonanie obsługi technicznej poziomu 
utrzymania P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL-1501 wraz z pracami dodatkowymi 
zostanie wykonany w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy 
pojazdu. 

17.3.2. Zaoferowanie dłuższego terminu niż 30 dni roboczych skutkować będzie odrzuceniem oferty na 
podstawie art.89 ust.1 pkt 2 Ustawy Pzp ze względu na niezgodność oferty z treścią SIWZ. 

17.4. Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch  
miejsc po przecinku w następujący sposób: 

Pbad. = Pc + Pr 

 
Pbad.  – łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie 
PC – punkty przyznane badanej ofercie w kryterium „Cena”  
Pr – punkty przyznane badanej ofercie w kryterium „Termin wykonania zamówienia” 
 
17.5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
17.6. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej  

z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.  
 

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

18.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 
podpisał umowę na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia Wzorze Umowy (WU), w terminie określonym w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.. 
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18.2. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do 
wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie 
czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 
rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 
członków do czasu wykonania zamówienia. 

18.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

18.4. Postanowienia określone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
18.5. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się 

od zawarcia umowy Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art.93 ust.1 Ustawy PZP. 
 

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
   Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia. 

Postanowienia zawarte są w załączonym do SIWZ Wzorze Umowy (WU) oraz Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ).  
 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

21.1. Każdemu 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak 
dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 
 

22. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a 
22.1. Określenia, w szczególności: 
22.1.1. sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp 
22.1.2. uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia spełniania przez wykonawcę wymagań, 

o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, 
22.1.3. rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 
w trakcie realizacji zamówienia, 

zawarto we Wzorze Umowy (III cz. SIWZ). 
 

23. Załączniki do IDW. 
Załącznikami do IDW są następujące wzory: 
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Lp. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Formularz ofertowy Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 1 Cena oferty 

3. Załącznik nr 2 Termin wykonania zamówienia 

4. Załącznik nr 3 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
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FORMULARZ OFERTOWY 
  
 
Wykonawca: 

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:  

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………….……………………. 

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:  

…………………………………………………….................…………………………………………………………………………………..…………. 

3. Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Województwo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

5. Powiat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

6. Numer telefonu……………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

7. Numer faxu:  ………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………. 

8. Numer REGON : ……………………………………………………………………………………………………………………….……......... 

9. Numer NIP : ………………………………………………………………………………………………………………..…………….…………… 

10. E - mail : ……………………………………………………………………………………………………………….………………………........ 

11. Internet: http://  ……………………………………………………………………………………………………………………......……… 

12. Numer konta bankowego : . ………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Warunki płatności – zgodnie z zapisami SIWZ. 

14. Osoba upoważniona do kontaktów: 

a) imię i nazwisko   ………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

b) adres e-mail:  …………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Upełnomocniony przedstawiciel 

  Wykonawcy 
 
 
 
................................................ 

      (imię i nazwisko) 
 
Data : .................................... 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1  
„Cena oferty”  

 
Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania  
P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL-1501 wraz z pracami dodatkowymi wynosi: 
  
brutto: 
cyfrowo:................................................................................................................................................ złotych 

słownie: ................................................................................................................................................ złotych 

 
w tym netto: 
cyfrowo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. złotych 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  złotych 

 
VAT: 
cyfrowo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. złotych 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… złotych 

 
Zgodnie z wyliczeniem przedstawionym poniżej: 
 

Elektryczny 
Zespół Trakcyjny 

Zryczałtowana 
cena 

jednostkowa 
netto 

ilość Wartość netto 
%  

podatku 
VAT 

Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 

EN57AL-1501  1    

 
Upełnomocniony przedstawiciel     
               Wykonawcy 
 
................................................... 
             (imię i nazwisko)          
 
Data : ........................................ 
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 

„Termin wykonania zamówienia” 

 

 
Termin wykonania obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego 
EN57AL-1501 wraz z pracami dodatkowymi wynosi ……….… dni roboczych (słownie:………………………………) 
 
 
W ramach ww. kryterium ocenie podlegać będzie wskazany w ofercie termin wykonania obsługi 
technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL-1501 wraz z pracami 
dodatkowymi, przy czym zaoferowany termin nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia 
przekazania Wykonawcy pojazdu do wykonania obsługi technicznej. 
 

Zaoferowanie dłuższego terminu skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 
Ustawy Pzp ze względu na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ. 
 
 

 
Upełnomocniony przedstawiciel     
               Wykonawcy 
 
................................................... 
             (imię i nazwisko)          
 
Data : ........................................ 

 


