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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334372-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Usługi ubezpieczeniowe
2014/S 189-334372

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5
Osoba do kontaktów: Marta Ostrowska
59-220 Legnica
POLSKA
Tel.:  +48 768506511
E-mail: marta.ostrowska@kolejedolnoslaskie.eu
Faks:  +48 768553302
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.kolejedolnoslaskie.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL
Kod NUTS PL51

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334372-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:marta.ostrowska@kolejedolnoslaskie.eu
www.kolejedolnoslaskie.eu
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, użytkowanych przez
Zamawiającego, w tym stanowiących własność Zamawiającego lub będących w jego posiadaniu na podstawie
innego tytułu prawnego.
Umowa (umowa ubezpieczenia) zawarta w formie umowy generalnej określającej zakres ubezpieczenia oraz
warunki cenowe (stawki i składki ubezpieczeniowe), zostanie zawarta na okres 24 miesięcy, to jest od dnia
1.1.2015 r. do 31.12.2016 r. Przy czym okres (ochrona) ubezpieczenia poszczególnych pojazdów szynowych
uzależniony będzie od daty ekspiracji dotychczasowych umów ubezpieczenia, przejścia na Zamawiającego
ryzyka w związku z realizacją dostawy pojazdów szynowych lub realizacji umów o najem, dzierżawę, użyczenie
lub innego rodzaju tytułu prawnego, w tym skorzystania przez Zamawiającego z opcji określonej w Sekcji II.2.2).
Umowa ubezpieczenia przewidywać będzie wprowadzenie limitu odpowiedzialności na zdarzenie.
Na dzień przekazania Ogłoszenia do publikacji, Zamawiający informuje, że posiada:
21 autobusów szynowych, 3 pojazdy typu EZT oraz 6 szt – Impils. Do końca 2014 roku dostarczonych zostanie
kolejnych 5 szt Impils – łączna wartość wskazanych pojazdów wynosi 283 286 405,30 PLN netto.
Dodatkowo w 2015 roku zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, tabor zwiększy się o 5
czteroczłonowych pojazdów firmy Newag Nowy Sącz, które powinny zostać dostarczone w następujących
terminach: 2 szt w maju 2015 r., pozostałe 3 szt końcem sierpnia 2015 r. – wartość łączna wskazanych
pojazdów wynosi 78 000 000 PLN netto

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66510000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Całkowita wartość zamówienia sektorowego zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą PZP,
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP, to jest powyżej
kwoty 414 000 EUR (słownie: czterysta czternaście tysięcy euro zero centów). Przy czym Zamawiający na
podstawie art. 32 ust. 4 Ustawy PZP udziela zamówienia w częściach. Niniejsze postępowanie jest częścią tego
zamówienia.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 978 945,80 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: 1. Zamawiający informuje, że opisany w niniejszym Ogłoszeniu a następnie
doprecyzowany lub uzupełniony w negocjacjach przedmiot zamówienia określa zakres i wielkość zamówienia
podstawowego.
2. Zamawiający przewiduje, że minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany to udzielone
zamówienie obejmujące 80 % zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje, możliwość skorzystania
z opcji zmniejszającej zakres i wielkość zamówienia podstawowego w przypadku zmniejszonych potrzeb
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Zamawiającego, a w szczególności w przypadku zbycia, wyrejestrowania, utraty posiadania lub zniszczenia
pojazdów szynowych zgłoszonych do umowy ubezpieczenia. Niewykonanie przez Zamawiającego w
zakresie do 20% zamówienia podstawowego, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Warunkiem uruchomienia prawa opcji zmniejszenia jest złożenie przez Zamawiającego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji zmniejszenia w określonym przez niego zakresie.
W przypadku skorzystania z opcji zmniejszenia wartości zamówienia, rozliczenia składek ubezpieczeniowych
(zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej) oraz inne rozliczenia dokonywane będą
proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej.
3. Zamawiający przewiduje, w okresie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego, możliwość
skorzystania z prawa opcji zwiększającej wielkość i zakres zamówienia do 22 % wartości realizowanego
zamówienia, w przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego, a w szczególności w przypadku nabycia
przez Zamawiającego pojazdu szynowego niewskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia która
zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych. Warunkiem uruchomienia
prawa opcji zwiększenia jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania
z prawa opcji zwiększenia w określonym przez niego zakresie. Prawo opcji zwiększenia realizowane
będzie na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz
doprecyzowane lub uzupełnione w negocjacjach. Cena jednostkowa prawa opcji zwiększenia, to jest stawka lub
składka ubezpieczeniowa mające zastosowanie do jednego pojazdu, będzie identyczna, jak stawka lub składka
obowiązujące dla jednego pojazdu w ramach zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania z prawa
opcji zwiększenia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrównywania okresów ubezpieczenia do daty
zakończenia wykonania zamówienia o której mowa w Sekcji II.3).

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2015 Zakończenie 31.12.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający zażąda wniesienia wadium w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
przez Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Forma wniesienia wadium
3.1. Wadium może być wniesione w następujących formach:
3.1.1. w pieniądzu,
3.1.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3.1.3. w gwarancjach bankowych,
3.1.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275,
z późn.zm.).
3.2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego: 13 1090 2398 0000 0001 0844 2244.
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III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Zapłata składki
będzie w równych ratach nie mniejszych niż 4 raty w każdym okresie rozliczeniowym, przy czym Zamawiający
ustala w trakcie realizacji zamówienia 12 miesięczne okresy rozliczenia.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Niedopuszczalne są zmiany w składzie grupy po terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą
wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt
1 Ustawą PZP, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, to jest posiadają zezwolenie na wykonywanie
działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 950, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej, co
najmniej w grupie 4 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub gdy to zezwolenie
nie jest wymagane posiadają zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że są uprawnieni do wykonywania
działalności ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie.
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt 2 ppkt 2.1. oraz dokumentu, o
którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt. 2 ppkt 2.2.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie, każdy z Wykonawców powinien samodzielnie spełniać warunki
udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.2.1) pkt 1 i złożyć dokumenty i oświadczenia wymagane w
Sekcji III.2.1) pkt. 2 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia mogą
zostać odpowiednio złożone przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy
PZP należy przedłożyć:
2.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Załącznik nr 2 /w zakresie części I tego oświadczenia/ do
Ogłoszenia); w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia oświadczenie może
zostać złożone przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
2.2. zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym
z przedmiotem zamówienia, to jest przynajmniej w grupie 4 Działu II Załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie
właściwego organu nadzoru, że Wykonawca wykonuje działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie.
W przypadku, gdy zezwolenie bądź zaświadczenie na podstawie obowiązujących przepisów nie jest wymagane,
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Wykonawca obowiązany jest wykazać, że spełnia warunek określony w Sekcji III.2.1) pkt. 1. przedkładając
dokumenty, w tym także oświadczenia złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
dowodzące, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ
nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie,
że notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana
według formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o przełożone oświadczenia i dokumenty określone w Sekcji
III.2.1) pkt 4.
4. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy
PZP, należy przedłożyć:
4.1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wypełnione i podpisane odpowiednio przez
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Załącznik nr 2 /w zakresie części II tego oświadczenia/
do Ogłoszenia); w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
może zostać złożone przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia,
4.2.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4.5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy
PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4.6.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy
PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku
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gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
6.1.w Sekcji III.2.1) pkt. 4 ppkt 4.2. - 4.4 i ppkt 4.6. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
6.1.1.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
6.1.2.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;
6.1.3.nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
6.2. w Sekcji III.2.1) pkt 4 ppkt 4.5. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania, albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 Ustawy PZP.
7. Dokumenty, o których mowa w Sekcji III.2.1) podpkt 6.1.1., ppkt. 6.1.3. i ppkt 6.2., powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o którym mowa w Sekcji III.2.1) ppkt 6.1.2., powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt. 6., zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia Sekcji III.2.1) pkt. 7
stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym za zgodność przez Wykonawcę.
11. Wykonawcy działający wspólnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, każdy z Wykonawców działających wspólnie w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP składa dokumenty wymagane w Sekcji III.2.1.) pkt 4.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w Sekcji III.2.1) pkt. 4 ppkt 4.1., może
zostać złożone przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
12. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
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dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
13.Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, składa listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z poźn. zm.), albo informację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia). W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zmówienie każdy z Wykonawców składa oddzielnie listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej lub informacje, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia listę bądź informacje, o której mowa powyżej może złożyć
Pełnomocnik reprezentujący Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy
PZP. Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.
Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w Sekcji III.2.2) pkt 3.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie, warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.2.2. pkt
1, powinni spełniać Wykonawcy łącznie. Wykonawcy powinni złożyć oświadczenia wymagane w Sekcji III.2.2)
pkt. 3 ppkt 3.1. Oświadczenia o których mowa w Sekcji III.2.2) pkt 2.2. ppkt 3.1. mogą zostać złożone przez
Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Wykonawca może na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, polegać na zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
3. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy
PZP należy przedłożyć:
3.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Załącznik nr 2 /w zakresie części I tego oświadczenia/
do Ogłoszenia); w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może
zostać złożone przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
3.2. dowód dysponowania zasobami innych podmiotów niezbędnymi do wykonania zamówienia – jeżeli
Wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 4 Ustawy PZP, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, składa w szczególności
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy
PZP, którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego, dotyczące
1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia, to jest w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, udzielali lub udzielają
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia stanowiącego przedmiot zamówienia, obejmującej co
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najmniej w ramach jednej umowy (umowy ramowej/generalnej lub innej umowy zawartej przez Wykonawcę z
jednym Ubezpieczającym) przynajmniej 5 pojazdów szynowych.
Ocena spełniania warunku z Sekcji III.2.3) pkt. 1 ppkt 1.1. zostanie dokonana na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt 3 ppkt 3.1. oraz wykazu, o których mowa w
Sekcji III.2.3) pkt. 3 ppkt 3.2. oraz dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie, warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.2.3) pkt 1
ppkt 1.1., powinni spełniać Wykonawcy łącznie. Wykonawcy powinni złożyć oświadczenia wymagane w Sekcji
III.2.3) pkt. 3 ppkt 3.1. oraz wykaz wymagany w Sekcji III.2.3) pkt 3 ppkt. 3.2. Oświadczenia o których mowa w
Sekcji III.2.3) pkt 3 ppkt 3.1. i 3.2. mogą zostać złożone przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego
przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt 3 pkt 3.1.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie, warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.2.3) pkt
1 ppkt 1.2. powinni spełniać Wykonawcy łącznie. Oświadczenia mogą zostać złożone odpowiednio przez
Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Wykonawca może na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3
Ustawy PZP należy przedłożyć:
3.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Załącznik nr 2 /w zakresie części I tego oświadczenia/
do Ogłoszenia); w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą
zostać złożone przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
3.2. wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie od udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 4 do
Ogłoszenia).
Dowodami, że usługi o których mowa w Sekcji III.2.3) pkt. 3 ppkt. 3.2. zostały wykonane należycie są:
poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału,
oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt. 3 ppkt. 3.2.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa
w Sekcji III.2.3) pkt. 3 ppkt. 3.2. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w powyżej.



Dz.U./S S189
02/10/2014
334372-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi
- Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna

9/13

02/10/2014 S189
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi
- Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9/13

3.3. dowód dysponowania zasobami innych podmiotów niezbędnymi do wykonania zamówienia – jeżeli
Wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 i 3 Ustawy PZP, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, składa w szczególności
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Negocjacyjna
Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów
procedur negocjacyjnych): nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 80
2. klauzule fakultatywne. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
KD/DB/BZ/106/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.10.2014 - 10:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

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

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1.Zamawiający informuje, że całkowita wartość zamówienia sektorowego (art. 132 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP)
ustalona została zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy PZP. Całkowita wartość zamówienia sektorowego zgodnie z
art. 133 ust. 1 Ustawy PZP przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Ustawy PZP, to jest powyżej kwoty 414 000 EUR (słownie: czterysta czternaście tysięcy euro zero centów).
Przy czym Zamawiający na podstawie art. 32 ust. 4 Ustawy PZP udziela zamówienia w częściach. Niniejsze
postępowanie jest częścią zamówienia i zostało wszczęte w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art.
134 ust. 1 Ustawy PZP.
2. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy składać w terminie
określonym w Sekcji IV.3.4) w formie pisemnej na adres Koleje Dolnośląskie S.A. ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5,
59-220 Legnica.
3. Zamawiający żąda, aby wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przekazany faksem na numer
+48 768553302 lub drogą elektroniczną na adres marta.ostrowska@kolejedolnoslaskie.eu został potwierdzony
pisemnie.
4. Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być przekazana ustnie
(telefonicznie pod numer +48 768506511) przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej i Zamawiający
otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
5. Za dostarczenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie i w miejsce wskazane
powyżej, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu wniosku po terminie, a następnie zwróci
wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania.
7. Wszystkie dokumenty (oświadczenia) złożone z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem pełnomocnictwa oraz pisemnego zobowiązania innych podmiotów
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia, które należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.
8. Wniosek należy sporządzić w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, składa listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z poźn. zm.), albo informację o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia). W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zmówienie każdy z Wykonawców składa oddzielnie listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej lub informacje, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia listę bądź informacje, o której mowa powyżej może złożyć
Pełnomocnik reprezentujący Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego obowiązany jest dołączyć do wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosowne pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy, o ile osoba/y składające i podpisujące wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu nie są ujawnione w odpisie z właściwego rejestru jako osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
11. Dokumenty dołączone do wniosku powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane) w sposób
uniemożliwiający ich wypięcie zdekompletowanie. Na kopercie lub opakowaniu, w którym zostanie złożony
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wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, należy umieścić następujące informacje: „Wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem - ubezpieczenie
casco pojazdów szynowych” oraz nazwa i adres wykonawcy.
12. Cześć wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), a Wykonawca zastrzega ich
poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „zastrzeżona część wniosku”. Zamawiający nie
odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez
Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu.
13. Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje mogą być składane pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną. Powyższy sposób porozumiewania się z Wykonawcami nie dotyczy oferty wstępnej, oferty oraz
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw przekazywanych przez Wykonawców w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, dla których zastrzeżona jest forma pisemna.
14. Prekwalifikacje Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert wstępnych.
14.1. W przypadku gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza lub
równa 15 , Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wszystkich Wykonawców.
14.2. Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 15,
Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów
dotyczącą posiadania wiedzy i doświadczenia, to jest w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie udzielali lub udzielają ochrony ubezpieczeniowej w zakresie o najbardziej zbliżonym
charakterze do przedmiotu zamówienia to jest udzielali ochrony ubezpieczenia casco pojazdów szynowych
obejmującej w ramach jednej umowy (umowy ramowej/generalnej lub innej umowy zawartej przez Wykonawcę
z jednym Ubezpieczającym):
14.2.1. w liczbie nie większej niż 5 pojazdów szynowych - 0 punktów,
14.2.2. w liczbie nie mniejszej, niż 6 i nie większej niż 9 pojazdów szynowych - 10 punktów,
14.2.3. w liczbie nie mniejszej, niż 10 i nie większej niż 14 pojazdów szynowych - 20 punktów,
14.2.4. w liczbie nie mniejszej, niż 15 i nie większej niż 20 pojazdów szynowych - 30 punktów,
14.2.5. w liczbie większej, niż 21 pojazdów szynowych - 50 punktów
Wzór wykazu usług według którego Zamawiający przyzna punkty stanowi Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.
14.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena posiadania
wiedzy i doświadczania następuje poprzez średnią arytmetyczną punktów przyznanych dla poszczególnych z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14.4. Jeżeli nie będzie można wytypować 15 Wykonawców, którzy uzyskali największą liczbę punktów, ze
względu na to, że dwóch lub więcej Wykonawców otrzymało identyczną ilość punktów, Zamawiający zaprosi
do składania ofert wstępnych wszystkich tych Wykonawców i wówczas liczba Wykonawców zaproszonych do
składania ofert wstępnych może wynieść odpowiednio 16 lub więcej.
15. Zamawiający wymaga od Wykonawców zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych im w
toku postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Zamawiający zaleca użycie wzorów określonych w załącznikach do niniejszego Ogłoszenia.
17. Załączniki do niniejszego Ogłoszenia udostępnione przez Zamawiającego na stronie internetowej
www.kolejedolnoslaskie.4bip.pl w zakładce Zamówienia Publiczne: Zamówienia - rok 2014
Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy,
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej,
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Załącznik nr 4 - Wzór wykazu usług.
18. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego
postępowania, zostanie zawarta i będzie wykonywana przy udziale i za pośrednictwem Konsorcjum Brokerów
Ubezpieczeniowych: PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, 43-300
Bielsko-Biała, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190,
posiadającej kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 650.000,00 zł, numer NIP 937–000–61–46 oraz
numer REGON 070490343, wpisanej do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00000092/U,
posiadającej zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności brokerskiej z dnia 31 marca 1995 r. o
numerze 516 oraz Supra Brokers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10, 53-609 Wrocław,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000155993, posiadającej
kapitał zakładowy w wysokości 501.800,00 zł, numer NIP 899-252-32-30 oraz numer REGON 931886336,
wpisanej do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00001097/U posiadającej zezwolenie
Ministra Finansów na prowadzenie działalności brokerskiej z dnia 15 maja 2003 r. o numerze 1222/03.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wobec czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia niezgodnej z przepisami Ustawy PZP lub w przypadku zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy PZP, Wykonawca a także inny
podmiot, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, może skorzystać ze środków ochrony prawnej
określonych w Dziale VI Środki ochrony prawnej Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 ust. 5 Ustawy
PZP.
Terminy składania odwołań w niniejszym postępowaniu są następujące:
a) zgodnie z art. 182 ust. pkt 1 Ustawy PZP odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b) zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 1 Ustawy PZP, odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
c) zgodnie z art. 182 ust. 3 pkt 1 Ustawy PZP, odwołanie wobec czynności innych, niż określone w art.
182 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 Ustawy PZP, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
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d) zgodnie z art. 182 ust. 4 Ustawy PZP, jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w terminie
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.9.2014
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