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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101833-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
2018/S 046-101833

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2
Legnica
59-220
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Lewandowski
Tel.:  +48 768506511
E-mail: przetarg@kolejedolnoslaskie.eu 
Faks:  +48 768553302
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kolejedolnoslaskie.eu

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.kolejedolnoslaskie.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AKD-1937
wraz z pracami dodatkowymi.
Numer referencyjny: KD/ZZP/U/11/2018

II.1.2) Główny kod CPV
50222000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
www.kolejedolnoslaskie.eu
www.kolejedolnoslaskie.eu
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego zespołu
trakcyjnego EN57AKD - 1937 wraz z pracami dodatkowymi zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania,
Dokumentacją techniczną konstrukcyjną i technologiczną, Dokumentacją techniczno-ruchową, a także
odpowiednimi Polskimi Normami, Normami Branżowymi obowiązującymi w okresie trwania umowy.
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).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 600 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50222000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego zespołu
trakcyjnego EN57AKD - 1937 wraz z pracami dodatkowymi zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania,
Dokumentacją techniczną, konstrukcyjną i technologiczną, Dokumentacją techniczno-ruchową, a także
odpowiednimi Polskimi Normami, Normami Branżowymi obowiązującymi w okresie trwania umowy.
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).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 600 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. 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.
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:
2.1. Dowodów (poświadczeń) określających, że usługi, o których mowa w pkt 8.1.2. lit.a SIWZ (IDW) zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi, o których mowa w pkt 8.1.2. lit.a SIWZ
(IDW) były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. Wykonawca, który wskaże usługi, o których mowa w pkt 8.1.2. lit.a SIWZ (IDW)
wykonane na rzecz Zamawiającego również zobowiązany jest złożyć dowody, o których mowa powyżej.
Zamawiający informuje, że zgodnie z §2 ust.7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia odstępuje od żądania złożenia wykazu obejmującego usługi, o których mowa w pkt 8.1.2. lit.a SIWZ
(IDW), ponieważ zakres informacji objętych wykazem odpowiada treści informacji wymaganych do przekazania
przez Wykonawcę w JEDZ.
3. Opis warunków udziału w postępowaniu, przesłanek wykluczenia, wykaz oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w
pkt 8-10 SIWZ (IDW).
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z zapisem art.42 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem
www.kolejedolnoslaskie.eu od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

www.kolejedolnoslaskie.eu
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Postanowienia umowne zawarte są w załączonym do SIWZ Wzorze Umowy (WU) oraz Opisie Przedmiotu
Zamówienia (OPZ).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/04/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/06/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/04/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego Spółki Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. 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 oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać,
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy PZP z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego
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Wykonawca nie podlega wykluczeniu 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.
2.1. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy
Pzp.
3. 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.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: informacje dotyczące Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w pkt 10.6. SIWZ (IDW).
4.1. 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
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Wykonawcy zagraniczni: informacje dotyczące Wykonawców zagranicznych, w tym dokumentów przez nich
składanych znajdują się w pkt 10.8. SIWZ (IDW).
6. Podwykonawcy: informacje dotyczące podwykonawców znajdują się w pkt 10.7. SIWZ (IDW).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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