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Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Koleje Dolnośląskie S.A.

Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5

Miejscowość: Legnica Kod
pocztowy:

59-220 Legnica

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Koleje Dolnoslaskie S.A. ul. Wojska Polskiego 1
lok. 5, 59-220 Legnica

Tel.: +48 768506511

Osoba do
kontaktów: Łukasz Laszczyński

E-mail: lukasz.laszczynski@kolejedolnoslaskie.eu Faks: +48 768553302

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.kolejedolnoslaskie.eu, http://
www.kolejedolnoslaskie.4bip.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa pięciu fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT)

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu fabrycznie nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów
trakcyjnych, zwanych dalej EZT, albo pojazdami, do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów
pasażerskich, oraz przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, utrzymania
i napraw bieżących przedmiotowych EZT.
Zakup przedmiotu zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest finansowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet nr 3 „Rozwój infrastruktury
transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)” Działanie nr 3.3 „Transport miejski i podmiejski”.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 34620000
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
KD/AZ/32/2010

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_kolejedolnoslaskie

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-149000 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S
219-336431

z dnia
11/11/2010

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2010 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

II.2.1) Całkowita wartość lub zakres brak tekstu 85 040 983,61 zł (szacunkowa
wartość przedmiotu zamówienia
- ustalona zgodnie z przepisem
art. 32 Pzp).

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB
TERMIN REALIZACJI

brak tekstu Przedmiot zamówienia powinien
być dostarczony
Zamawiającemu w
następujących terminach:
pierwszy pojazd - 18 miesięcy od
dnia podpisania umowy
drugi pojazd - 18 miesięcy od
dnia podpisania umowy
trzeci pojazd - 21 miesięcy od
dnia podpisania umowy
czwarty pojazd - 22 miesiące od
dnia podpisania umowy
piąty pojazd - 26 miesięcy od
dnia podpisania umowy



5/ 22 ENOTICES_kolejedolnoslaskie 04/02/2011- ID:2011-018187 Formularz standardowy 14 — PL
Dostawa pięciu fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje 1. Przed upływem terminu
do składania ofert w
przedmiotowym postępowaniu
Wykonawca jest zobowiązany
wnieść wadium w wysokości:
900 000,00 zł (słownie:
dziewięćset tysięcy złotych).
2.Wykonawcy przysługuje
uprawnienie w zakresie
wyboru formy wadium z
uwzględnieniem poniższych
postanowień. Wadium może być
wniesione w jednej z kilku
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem
pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach
ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. 2007 Nr 42, poz. 275, z późn.
zm.).
3.Wniesienia wadium należy
dokonać w następujący sposób:
a) dla wadium wnoszonego w
pieniądzu poprzez dokonanie
przelewu na rachunek bankowy
Zamawiającego: 13 1090 2398
0000 0001 0844 2244
b) wadium w formie
pieniężnej zostanie uznane
za prawidłowo wniesione
jeżeli środki pieniężne znajdą
się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.
c) na poleceniu przelewu
należy wpisać: „Wadium w
postępowaniu na dostawę pięciu
fabrycznie nowych elektrycznych
zespołów trakcyjnych (EZT)”.
d) wadium wnoszone w
formie niepieniężnej powinno
być wystawione na: Koleje
Dolnośląskie S.A., ul. Wojska
Polskiego 1 lok. 5, 59-220
Legnica. Oryginał dokumentu
należy złożyć w opisanej

1.Przed upływem terminu
do składania ofert w
przedmiotowym postępowaniu
Wykonawca jest zobowiązany
wnieść wadium w wysokości:
900 000,00 zł (słownie:
dziewięćset tysięcy złotych).
2.Wykonawcy przysługuje
uprawnienie w zakresie
wyboru formy wadium z
uwzględnieniem poniższych
postanowień. Wadium może być
wniesione w jednej z kilku
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem
pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach
ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. 2007 Nr 42, poz. 275, z późn.
zm.).
3.Wniesienia wadium należy
dokonać w następujący sposób:
a) dla wadium wnoszonego w
pieniądzu poprzez dokonanie
przelewu na rachunek bankowy
Zamawiającego: 13 1090 2398
0000 0001 0844 2244
b) wadium w formie pieniężnej
zostanie uznane za prawidłowo
wniesione jeżeli środki pieniężne
znajdą się na rachunku
bankowym Zamawiającego do
upływu terminu składania ofert.
c) na poleceniu przelewu
należy wpisać: „Wadium w
postępowaniu na dostawę pięciu
fabrycznie nowych elektrycznych
zespołów trakcyjnych (EZT)”.
d) wadium wnoszone w
formie niepieniężnej powinno
być wystawione na: Koleje
Dolnośląskie S.A., ul. Wojska
Polskiego 1 lok. 5, 59-220
Legnica. Oryginał dokumentu
należy złożyć w opisanej
kopercie wraz z ofertą, natomiast
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

kopercie wraz z ofertą, natomiast
potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kserokopię zaleca się
dołączyć do oferty.
e) oryginalne dokumenty
gwarancyjne/poręczenia będą
zdeponowane w siedzibie
Zamawiającego.
4. Zalecane jest aby w
przypadku wniesienia wadium
w pieniądzu (przelewem)
Wykonawca dołączył do oferty
kserokopię wpłaty wadium,
z potwierdzeniem dokonanego
przelewu.
5. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako
najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 4a art. 46
Pzp.
6. Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy
w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesiono
zabezpieczenie należytego
wykonania umowy. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium
na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
7. Jeżeli wadium wniesiono
w pieniądzu, Zamawiający
zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy.
8. Zamawiający zatrzyma
wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o

potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kopię zaleca się
dołączyć do oferty.
e) oryginalne dokumenty
gwarancyjne/poręczenia będą
zdeponowane w siedzibie
Zamawiającego.
4. Zalecane jest aby w
przypadku wniesienia wadium
w pieniądzu (przelewem)
Wykonawca dołączył do oferty
kopię wpłaty wadium, z
potwierdzeniem dokonanego
przelewu.
5. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium wszystkim
wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako
najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 4a art. 46
Pzp.
6. Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy
w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesiono
zabezpieczenie należytego
wykonania umowy. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium
na wniosek Wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
7. Jeżeli wadium wniesiono
w pieniądzu, Zamawiający
zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy.
8. Zamawiający zatrzyma
wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

których mowa w art. 25 ust. 1
Pzp lub pełnomocnictw, chyba
że udowodni, że wynika to z
przyczyn nieleżących po jego
stronie.
9. Zamawiający zatrzyma
wadium wraz z odsetkami,
jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w
sprawie o udzielenie zamówienia
publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w
sprawie o udzielenie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

Pzp lub pełnomocnictw, chyba
że udowodni, że wynika to z
przyczyn nieleżących po jego
stronie.
9. Zamawiający zatrzyma
wadium wraz z odsetkami,
jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w
sprawie o udzielenie zamówienia
publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w
sprawie o udzielenie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

III.1.3) Forma prawna jaką powinna
przyjąć grupa wykonawców, której zostanie
udzielone zamówienie

W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego
Wykonawcy są zobowiązani
do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w
postępowaniu w sprawie
o udzielenie zamówienia
publicznego, albo do
reprezentowania ich i
podpisania umowy w sprawie
o udzielenie zamówienia
publicznego. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się
o udzielenie niniejszego
zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu
oraz złożyć dokumenty
potwierdzające spełnianie tych
warunków zgodnie z przepisami
zawartymi w pkt. VI SIWZ.
Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie
z pełnomocnikiem Wykonawców
wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia
publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o niniejsze zamówienie,
których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy o realizację
zamówienia, są zobowiązani
przedstawić Zamawiającemu
stosowną umowę.

W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego
Wykonawcy są zobowiązani
do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w
postępowaniu w sprawie
o udzielenie zamówienia
publicznego, albo do
reprezentowania ich i
podpisania umowy w sprawie
o udzielenie zamówienia
publicznego. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się
o udzielenie niniejszego
zamówienia powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu
oraz złożyć oświadczenia
i dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków
zgodnie z przepisami zawartymi
w pkt. VIII SIWZ.
Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie
z pełnomocnikiem Wykonawców
wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia
publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o niniejsze zamówienie,
których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy o realizację
zamówienia, są zobowiązani
przedstawić Zamawiającemu
stosowną umowę.
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym
podlega wykonanie zamówienia

Tak
EZT będące przedmiotem
niniejszego postępowania
powinny spełniać warunki
techniczne i wymagania
zapewniające bezpieczeństwo
ruchu, bezpieczny przewóz osób
i rzeczy oraz ochronę środowiska
zgodnie z przepisami Utk, a w
szczególności:
a) uzyskać świadectwo
dopuszczenia do eksploatacji
typu pojazdu kolejowego
wydane przez Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego zgodnie
z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 30
kwietnia 2004r. w sprawie
świadectw dopuszczenia do
eksploatacji typu budowli i
urządzeń przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego
oraz typu budowli i urządzeń
przeznaczonych do prowadzenia
ruchu kolejowego (Dz. U. z
2004r. Nr 103, poz. 1090 ze
zm.). Zamawiający dopuszcza
możliwość przedstawienia
terminowego świadectwa
dopuszczenia do eksploatacji
typu pojazdu kolejowego.
Wykonawca będzie
zobowiązany w takiej sytuacji
dostarczyć Zamawiającemu
bezterminowe świadectwo
dopuszczenia do eksploatacji
typu pojazdu kolejowego w
Polsce przed wygaśnięciem
terminu ważności świadectwa
tymczasowego,
b) odpowiadać warunkom
technicznym eksploatacji
pojazdów szynowych
określonym w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia
12 października 2005r. w
sprawie ogólnych warunków
technicznych eksploatacji
pojazdów kolejowych (Dz. U. z
2005r. Nr 212, poz. 1771 ze zm.),
c) uzyskać świadectwo
sprawności technicznej pojazdu
kolejowego zgodnie z
przepisami rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z
dnia 15 lutego 2005r. w
sprawie świadectw sprawności
technicznej pojazdów

Tak
EZT będące przedmiotem
niniejszego postępowania
powinny spełniać warunki
techniczne i wymagania
zapewniające bezpieczeństwo
ruchu, bezpieczny przewóz osób
i rzeczy oraz ochronę środowiska
zgodnie z przepisami Utk, a w
szczególności:
a) uzyskać świadectwo
dopuszczenia do eksploatacji
typu pojazdu kolejowego
wydane przez Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego zgodnie
z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 30 kwietnia
2004r. w sprawie świadectw
dopuszczenia do eksploatacji
typu budowli i urządzeń
przeznaczonych do prowadzenia
ruchu kolejowego oraz typu
pojazdu kolejowego (Dz. U. z
2004r. Nr 103, poz. 1090 ze
zm.). Zamawiający dopuszcza
możliwość przedstawienia
wydanego na czas określony
świadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu pojazdu
kolejowego. Wykonawca będzie
zobowiązany w takiej sytuacji
dostarczyć Zamawiającemu
wydane na czas nieokreślony
świadectwo dopuszczenia do
eksploatacji typu pojazdu
kolejowego w Polsce przed
wygaśnięciem terminu ważności
świadectwa wydanego na czas
określony,
b) odpowiadać warunkom
technicznym eksploatacji
pojazdów szynowych
określonym w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia
12 października 2005r. w
sprawie ogólnych warunków
technicznych eksploatacji
pojazdów kolejowych (Dz. U. z
2005r. Nr 212, poz. 1771 ze zm.),
c) uzyskać świadectwo
sprawności technicznej pojazdu
kolejowego zgodnie z
przepisami rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z
dnia 15 lutego 2005r. w
sprawie świadectw sprawności
technicznej pojazdów
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

kolejowych (Dz. U. 2005r. Nr 37,
poz. 330)
d) spełniać wymogi dotyczące
interoperacyjności kolei
konwencjonalnej określonych
w rozporządzeniu Ministra
Transportu z dnia 5 września
2006r. w sprawie zasadniczych
wymagań dotyczących
interoperacyjności kolei oraz
procedur oceny zgodności
dla transeuropejskiego systemu
kolei konwencjonalnej (Dz. U. z
2006r. Nr 171, poz. 1230 ze zm.)
Przed dokonaniem odbioru
pierwszego EZT i jego dostawą
do Zamawiającego muszą
zostać zatwierdzone przez
Zamawiającego lub wskazany
przez niego podmiot zewnętrzny
Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru, Dokumentacja
Techniczno – Ruchowa oraz
dokumentacja konstrukcyjna
wraz z warunkami technicznymi.
Przedmiotowe opracowania
dostarczane Zamawiającemu
muszą być zgodne z
postanowieniami
rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12
października 2005r. w
sprawie ogólnych warunków
technicznych eksploatacji
pojazdów kolejowych (Dz. U.
2005r. Nr 212, poz. 1771 ze zm.).
Przedmiotowa dokumentacja
konstrukcyjna mechaniczna
musi zawierać m. in. wszystkie
rysunki zestawieniowe zespołów,
podzespołów oraz wybranych
rysunków części (wskazanych
przez Zamawiającego podczas
uzgadniania), schematy.

kolejowych (Dz. U. 2005r. Nr 37,
poz. 330)
d) spełniać wymogi dotyczące
interoperacyjności kolei
konwencjonalnej określonych
w rozporządzeniu Ministra
Transportu z dnia 5 września
2006r. w sprawie zasadniczych
wymagań dotyczących
interoperacyjności kolei oraz
procedur oceny zgodności
dla transeuropejskiego systemu
kolei konwencjonalnej (Dz. U. z
2006r. Nr 171, poz. 1230 ze zm.)
Przed dokonaniem odbioru
pierwszego EZT i jego dostawą
do Zamawiającego muszą
zostać zatwierdzone przez
Zamawiającego lub wskazany
przez niego podmiot zewnętrzny
Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru, Dokumentacja
Techniczno – Ruchowa oraz
dokumentacja konstrukcyjna
wraz z warunkami technicznymi.
Przedmiotowe opracowania
dostarczane Zamawiającemu
wraz z każdym EZT muszą
być zgodne z postanowieniami
rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12
października 2005r. w
sprawie ogólnych warunków
technicznych eksploatacji
pojazdów kolejowych (Dz. U.
2005r. Nr 212, poz. 1771 ze zm.).
Przedmiotowa dokumentacja
konstrukcyjna mechaniczna
musi zawierać m. in. wszystkie
rysunki zestawieniowe zespołów,
podzespołów oraz wybranych
rysunków części (wskazanych
przez Zamawiającego podczas
uzgadniania), schematy.

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców,
w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru
zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
W celu wskazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 Pzp Wykonawca
jest zobowiązany przedstawić:
1) oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia - (zawarte w

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
wykażą brak podstaw do
wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia z
powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust.
1 Pzp oraz wykażą, że spełniają
warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień
do wykonywania określonej
działalności lub czynności,
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

formularzu ofertowym - załącznik
nr 1 do SIWZ);
2) aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, w
celu wskazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o
art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp
- wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert w
przedmiotowym postępowaniu;
3) aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
terminem składania ofert w
przedmiotowym postępowaniu;
4) aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w
całości decyzji właściwego
organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
terminem składania ofert w
przedmiotowym postępowaniu;
5) aktualną informację z
Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4 -
8 Pzp - wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania
ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców
w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich);

jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
Zamawiający nie wyznacza
szczególnego warunku w
powyższym zakresie.
Wykonawca potwierdzi
spełnianie przedmiotowego
warunku poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w
postępowaniu.
Ocena spełniania powyższego
warunku wymaganego od
Wykonawców zostanie
dokonana na podstawie
przedłożonego oświadczenia
według formuły spełnia – nie
spełnia.
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia,
Warunek niniejszy zostanie
uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, iż w
okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w
tym okresie, dostarczyli nie
mniej niż 3 fabrycznie nowe
EZT o łącznej wartości nie
mniejszej niż 36 000 000,00 zł
brutto (słownie: trzydzieści sześć
milionów złotych 00/100), których
świadectwo dopuszczenia do
eksploatacji, wydane na czas
nieokreślony lub określony
przez UTK lub równorzędny
urząd w Unii Europejskiej
lub państwie, z którym
Wspólnota Europejska zawarła
umowy o równym traktowaniu
przedsiębiorców dopuszcza
pojazd do eksploatacji z
prędkością 160km/h.
Ocena spełniania powyższego
warunku wymaganego od
Wykonawców zostanie
dokonana na podstawie
przedłożonego oświadczenia
oraz przedłożonych dokumentów
według formuły spełnia – nie
spełnia.
W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

6) aktualną informację z
Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 9 Pzp –
wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.

w art. 24 ust. 1 Pzp Wykonawca
jest zobowiązany przedstawić:
1)oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia - (zawarte w
formularzu ofertowym - załącznik
nr 1 do SIWZ);
2)aktualny odpis 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 Pzp -
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp,
3)aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji
właściwego organu –
wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed
terminem składania ofert w
przedmiotowym postępowaniu;
4)aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w
całości decyzji właściwego
organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania
ofert w przedmiotowym
postępowaniu;
5)aktualną informację z
Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4 -
8 Pzp - wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

upływem terminu składania
ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez
dwóch lub więcej Wykonawców
w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich);
6)aktualną informację z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 9 Pzp – wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa W celu wykazania, że
Wykonawca spełnia warunki
określone w art. 22 ust. 1
Pzp (w tym dotyczące zdolności
ekonomicznej i finansowej) -
Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić:
1) sprawozdanie finansowego, a
jeżeli podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości
również z opinią odpowiednio
o badaniu sprawozdania, a
w przypadku Wykonawców nie
zobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego
innych dokumentów
określających obroty oraz
zobowiązania i należności –
za okres nie dłuższy niż 3
lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres,
2) informację z banku
lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej
w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy w
wysokości nie mniejszej niż
kwota 17 000 000,00 zł (słownie:
siedemnaście milionów złotych) -
wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
3) opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
wykażą brak podstaw do
wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia z
powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust.
1 Pzp oraz wykażą, że spełniają
warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i
finansowej
Warunek niniejszy zostanie
uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości
nie mniejszej niż 17 000
000,00 zł (słownie: siedemnaście
milinów złotych 00/100), przy
założeniu, że środki finansowe
i zdolność kredytowa mogą
być sumowane do wskazanej
wysokości, a zdolność
kredytowa to możliwość
uzyskania nowego kredytu
we wskazanej wysokości,
przy uwzględnieniu wcześniej
zaciągniętych zobowiązań
kredytowych,
b) jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej
działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 17 000
000,00 zł (słownie: siedemnaście
milionów złotych 00/100).
Dla ww. wartości wskazanych
w walucie innej niż
PLN Zamawiający przyjmuje
przelicznik według średniego
kursu NBP z dnia wszczęcia
niniejszego postępowania.
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 17 000
000,00 zł (słownie: siedemnaście
milionów złotych).

Ocena spełniania powyższego
warunku wymaganego od
Wykonawców zostanie
dokonana na podstawie
przedłożonego oświadczenia
oraz przedłożonych dokumentów
według formuły spełnia – nie
spełnia.

III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów. W celu
wykazania, że Wykonawca
spełnia warunki określone w
art. 22 ust. 1 Pzp (w tym
dotyczące zdolności technicznej)
- Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić:
1) wykaz zrealizowanych
dostaw nie mniej niż 5
fabrycznie nowych EZT, których
świadectwo dopuszczenia do
eksploatacji (tymczasowe lub
terminowe) wydane przez Urząd
Transportu Kolejowego lub
równorzędny urząd w Unii
Europejskiej dopuszcza pojazd
do eksploatacji z prędkością
160km/h, w okresie ostatnich
trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
gospodarczej jest krótszy, w tym
okresie, odpowiadających swoim
rodzajem dostawie stanowiącej
przedmiot niniejszego
postępowania – o łącznej
wartości nie mniejszej niż kwota
60 000 000,00 zł (słownie:
sześćdziesiąt milionów złotych)
– z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego,
że dostawy zostały wykonane
należycie – zgodnie z
załącznikiem nr 6 do SIWZ.
W celu wykazania, że oferowany
przedmiot zamówienia spełnia
wymagania określone przez
Zamawiającego Wykonawca
jest zobowiązany przedstawić
następujące rysunki lub zdjęcia:
1) zdjęcie lub rysunek
obrazujące pojazd w oferowanej
kolorystyce,

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
wykażą brak podstaw do
wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia z
powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust.
1 Pzp oraz wykażą, że spełniają
warunki dotyczące:
1) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
Zamawiający nie wyznacza
szczególnego warunku w
powyższym zakresie.
Wykonawca potwierdzi
spełnianie przedmiotowego
warunku poprzez złożenie
oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w
postępowaniu.
Ocena spełniania powyższego
warunku wymaganego od
Wykonawców zostanie
dokonana na podstawie
przedłożonego oświadczenia
według formuły spełnia – nie
spełnia.
W celu wykazania, że oferowany
przedmiot zamówienia spełnia
wymagania określone przez
Zamawiającego Wykonawca
jest zobowiązany przedstawić
poniższe opisy lub fotografie
(rysunki):
1)rysunek zarysu zewnętrznego
każdego typu wagonu,
2)układ ogólny pojazdu
wraz z rozmieszczeniem
poszczególnych urządzeń,
3)zwymiarowany przekrój pudła
z rozmieszczeniem siedzeń,
wyjść awaryjnych, lokalizacji
miejsc przeznaczonych dla
kasowników, automatów do
sprzedaży biletów, kawy,
informacji wewnętrznej
audiowizualnej, toalety,
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Miejsce, w którym znajduje się
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Zamiast: Powinno być:

2) rysunek zarysu zewnętrznego
każdego typu wagonu (skrajnia
pojazdu),
3) układ ogólny pojazdu
wraz z rozmieszczeniem
poszczególnych urządzeń,
4) zwymiarowany przekrój pudła
z rozmieszczeniem siedzeń,
wyjść awaryjnych, lokalizacji
miejsc przeznaczonych dla
kasowników, automatów do
sprzedaży biletów, kawy,
informacji wewnętrznej
audiowizualnej, toalety,
5) przedstawienie skrajni
pojazdu w formie tabeli dla
promieni łuków w zakresie
150 – 300m, co 10 m
wartość największych wychyleń
zewnętrznych i wewnętrznych
dla charakterystycznych
punktów pojazdu,
6) przedstawiony wzór katalogu
części zamiennych z sylwetką
pudła pojazdu i łatwo
wymienialnymi elementami,
elementami konstrukcji
znajdujących się w strefie
pojazdu narażonych na
uszkodzenia w przypadku kolizji,
7) zwymiarowany przekrój
poprzeczny obrazujący
minimalną wolną przestrzeń
pomiędzy pgs, a wózkami dla
pojazdu pustego z nowymi
kołami oraz dla pojazdu
maksymalnie obciążonego z
maksymalnie zużytymi kołami,
8) wygląd wnętrza pojazdu,
9) widok podłogi z
rozkładem natężenia oświetlenia
mierzonego 850 mm od poziomu
podłogi,
10) widok wnętrza kabiny
maszynisty wraz z widokiem
pulpitu (rozmieszczenie
urządzeń sterowania i
sygnalizacji),
11) rysunki przedstawiające:
a) strefę obserwacji w
płaszczyźnie poziomej z
uwzględnieniem ograniczeń,
jakie stanowią słupki
przeszklenia kabiny (martwe
pola),
b) strefę obserwacji w
płaszczyźnie strzałkowej do pgs
z uwzględnieniem ograniczeń

4)wygląd wnętrza pojazdu,
5)widok podłogi z rozkładem
natężenia oświetlenia
mierzonego 850 mm od poziomu
podłogi,
6)widok wnętrza kabiny
maszynisty wraz z widokiem
pulpitu (rozmieszczenie
urządzeń sterowania i
sygnalizacji),
7)rysunki przedstawiające:
I. strefę obserwacji w
płaszczyźnie poziomej z
uwzględnieniem ograniczeń,
jakie stanowią słupki
przeszklenia kabiny (martwe
pola),
II. strefę obserwacji w
płaszczyźnie strzałkowej do pgs
z uwzględnieniem ograniczeń,
jakie stanowią dolna krawędź
szyby i pulpit sterowniczy
(przy określaniu stref obserwacji
należy uwzględnić model
centylowy mężczyzny – 95c),
8)rysunek drzwi wejściowych,
9)opis zastosowanych rozwiązań
ogrzewania - chłodzenia
i nadmuchu powietrza w
pojeździe,
10)rysunki wózka tocznego i
napędowego (ze sposobem
zawieszenia silnika trakcyjnego)
oraz zestawu kołowego,
11)schemat blokowy i ideowy
układu pneumatycznego,
12)schemat blokowy agregatu
sprężarkowego,
13)system poziomu utrzymania
(przy założeniu średniego
przebiegu rocznego 180000
km) z podaniem czynności
przeglądowych i naprawczych
(nazwa przeglądu i naprawy,
zakres i cykl) w układzie:
Lp. Nazwa przeglądu Cykl
międzyprzeglądowy Ramowy
zakres czynności
Pracochłonność
1.
2.
3.
4.
5.
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jakie stanowią dolna krawędź
szyby i pulpit sterowniczy,
Przy określaniu stref obserwacji
należy uwzględnić model
centylowy mężczyzny – 95c
12) rysunek drzwi wejściowych,
13) opis realizowanych funkcji
dla drzwi pasażerskich (blokady,
otwieranie awaryjne),
14) opis zastosowanych
rozwiązań ogrzewania /
chłodzenia i nadmuchu
powietrza w pojeździe,
15) rysunki wózka tocznego
i napędowego (ze sposobem
zawieszenia silnika trakcyjnego)
oraz zestawu kołowego,
16) przekrój przez prowadnik osi
oraz usprężynowanie I stopnia,
17) przekrój przez
usprężynowanie II stopnia,
18) przekrój przez zespół
napędowy,
19) rysunek silnika trakcyjnego,
20) schemat i charakterystyka
silnika trakcyjnego,
21) charakterystyka trakcyjna
pojazdu,
22) schematy blokowe obwodów:
głównego ze sterowniczym i
pomocniczych,
23) schemat blokowy
przetwornicy statycznej
(struktura funkcjonalna i
podłączenie do obwodów
elektrycznych),
24) bilans mocy dla pokładowego
źródła napięcia ( z podaniem
wszystkich odbiorników, które
mogą być załączone) dla faz:
rozruchu, hamowania, jazdy
rozpędem i postoju,
25) rysunek odbieraka prądu,
26) schemat blokowy i ideowy
układu pneumatycznego,
27) schemat blokowy agregatu
sprężarkowego,
28) zakres diagnostyki
pokładowej i obsługowej
( z podaniem parametrów i
zespołów objętych diagnostyką),
29) system poziomu utrzymania
(przy założeniu średniego
przebiegu rocznego 180000
km) z podaniem czynności
przeglądowych i naprawczych
(nazwa przeglądu i naprawy,
zakres i cykl) w układzie:
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

L.p Nazwa przeglądu
Cykl międzyprzeglądowy (km)
Ramowy zakres czynności
Pracochłonność

30) Katalog części zamiennych

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza
ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów kryteria określone
poniżej
1. Cena. Waga 70
2. Okres gwarancji w miesiącach
- powyżej wymaganego przez
Zamawiającego minimalnego
okresu gwarancji - w wymiarze
nie krótszym niż 36 miesięcy nie
większym niż 48 miesięcy. Waga
5
3. Termin dostawy pierwszych
dwóch pojazdu będących
przedmiotem zamówienia -
w tygodniach - poniżej
wymaganego przez
Zamawiającego terminu dostaw.
Waga 25

Oferta najkorzystniejsza
ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów określonych poniżej:
1. Cena. Waga 90
2. Okres gwarancji (w
miesiącach - powyżej
wymaganego przez
Zamawiającego minimalnego
okresu gwarancji - w wymiarze
nie krótszym niż 36 miesięcy i nie
dłuższym niż 48 miesięcy). Waga
10

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent
będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej
daty składania ofert)

Okres w dniach 90 (od ustalonej
daty składania ofert)

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE brak tekstu 1. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie
prawo unieważnienia
przedmiotowego postępowania
w sytuacji, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej , które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu
przyznane (art. 93 ust. 1a Pzp).
2. Pozostałe dokumenty żądane
przez Zamawiającego od
Wykonawców (zgodnie z pkt. VIII
SIWZ):
- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów
składanych w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia
z postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego
Wykonawca składa:
a) zamiast dokumentów
określonych w pkt. VIII 1b, 1c,
1d, 1f SIWZ - dokument lub
dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

zamieszkania potwierdzające
odpowiednio, że:
I. nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości,
II. 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,
III. nie orzeczono wobec
niego zakazu ubiegania się o
zamówienie,
b) zamiast dokumentów
określonych w pkt. VIII
1e SIWZ zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania, albo
zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
4-8 Pzp.
- W przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
osoby, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Pzp
mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego
organu sądowego, albo
administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 5-8 Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym że w
przypadku jeżeli 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.
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zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

- Dokumenty, o których mowa
w pkt. VIII 2a I oraz III
oraz 2b SIWZ powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o
którym mowa w pkt. 2a II,
powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przez
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 pkt. VIII 2 SIWZ,
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.
- W przypadku wątpliwości
co do treści dokumentu
złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej Zamawiający zwróci
się do organów odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
- Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1
Pzp szczegółowo określonych
w niniejszej SIWZ, polega na
zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26
ust. 2b Pzp, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części
zamówienia, zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w
pkt. VIII 1 lit a - f oraz 3
SIWZ (w tej sytuacji Wykonawca
jest zobowiązany dołączyć do
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

oferty oświadczenie zgodnie z
załącznikiem nr 7 do niniejszej
SIWZ).
- Jeżeli Wykonawca wykazując
spełnianie warunku, o którym
mowa w art. 22 ust.
1 pkt. 4 Pzp (sytuacja
ekonomiczna i finansowa)
polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów
na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b Pzp Zamawiający
wymaga przedłożenia informacji,
o której mowa w pkt. VIII
1 lit. h SIWZ - informacja z
banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej -
dotyczącej tych podmiotów -
(w tej sytuacji Wykonawca
jest zobowiązany dołączyć do
oferty oświadczenie zgodnie z
załącznikiem nr 7 do niniejszej
SIWZ).
3. Zmiany umowy o udzielenie
zamówienia publicznego:
Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany umowy w
sprawie o udzielenie zamówienia
publicznego.
Zmiany umowy w sprawie
o udzielenie zamówienia
publicznego mogą być
dokonywane w formie pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
Zasadność oraz zgodność z
przepisami prawa powszechnie
obowiązującego zmiany umowy
będzie podlegała ocenie,
szczególnie w świetle normy
prawnej wywodzonej z przepisu
art. 144 Pzp.
Zmiana umowy na wniosek
Wykonawcy wymaga wykazania
okoliczności uprawniających
do dokonania tej zmiany.
Zmiany umowy, o których
mowa powyżej muszą być
dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3
Pzp, stanowiącego że umowa
podlega unieważnieniu w części
wykraczającej poza określenie
przedmiotu zamówienia zawarte
w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

Zmiany umowy, o których mowa
powyżej będą mogły nastąpić w
przypadku:
a) zmiany warunków
dofinansowania zakupu pięciu
fabrycznie nowych EZT
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013,
b) zmiany warunków
technicznych dotyczących
przedmiotu umowy
powodowanych koniecznością
dostosowania przedmiotu
umowy do wymogów
związanych z wykonywaniem
przez Zamawiającego swojej
działalności statutowej w
postaci regionalnych przewozów
pasażerskich osób na terenie
Województwa Dolnośląskiego,
c) zmian umowy z dnia
09.11.2010r. w sprawie
dofinansowania projektu „Zakup
pięciu nowych Elektrycznych
Zespołów trakcyjnych na
potrzeby realizacji Koleje
Dolnośląskie S.A. zadań
przewozowych dla potrzeb
komunikacji podmiejskiej” nr
UDA-
RPDS.03.03.00-02-001/10-00 w
ramach Priorytetu nr
3 „Rozwój infrastruktury
transportowej na Dolnym
Śląsku („Transport”) Działania
nr 3.3 „Transport miejski
i podmiejski” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013,
d)zaistnienia obiektywnych
przeszkód, które uniemożliwiają
realizację przedmiotu
zamówienia według pierwotnego
harmonogramu,
e)zmian powszechnie
obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia,
f)zmian ustawowej stawki
podatku od towarów i usług VAT,
g)zmian umowy polegających na
zmianie danych Wykonawcy bez
zmian samego przedsiębiorstwa
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

Wykonawcy (np. zmiana
siedziby, adresu, nazwy),
h)zmiany postanowień zawartej
umowy, która jest korzystna dla
Zamawiającego, a konieczność
dokonania zmiany umowy
wynika z okoliczności, których
strony nie mogły przewidzieć w
chwili zawarcia umowy,

II.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem
w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie Tak

IV.3.2 Poprzednie publikacje dotyczące tego
samego zamówienia

Nie Ogłoszenia:
Suplement do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej,
17.11.2010, 2010/S 223-340408
Suplement do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej,
23.12.2010, 2010/S 249-380146

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i
dokumentów dodatkowych

11/02/2011 10:00 04/03/2011 10:00

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

11/02/2011 10:00 04/03/2011 10:00

IV.3.7) Warunki otwierania ofert 11/02/2011 11:00 04/03/2011 11:00
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
04/02/2011  (dd/mm/rrrr)
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