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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311685-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Tabor kolejowy
2018/S 136-311685

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Legal Basis:
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) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Dostawa pięciu nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z
prawa opcji oraz sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych
Numer referencyjny: KD/ZZP/U/25/2018

II.1.2) Główny kod CPV
34620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetarg@kolejedolnoslaskie.eu
www.kolejedolnoslaskie.eu
www.kolejedolnoslaskie.eu
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1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa pięciu, nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
Z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy 20 sztuk nowych czteroczłonowych elektrycznych
zespołów trakcyjnych oraz
2) dostawa sześciu nowych trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane w OPZ
oraz WU stanowiących integralną część SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 490 000 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa pięciu nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z
prawa opcji w zakresie dostawy 20 sztuk nowych czteroczłonowych elektrycznych zesp. trakcyjnych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy 20 sztuk nowych czteroczłonowych elektrycznych
zespołów trakcyjnych.
2. Zamówienie (Zadanie 1) bez prawa opcji bęzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach realizacji projektu pod nazwą „AGLOMERACYJNA KOLEJ DOLNOŚLĄSKA – ZAKUP TABORU
KOLEJOWEGO DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO WE WROCŁAWSKIM OBSZARZE
FUNKCJONALNYM” w ramach Działania nr 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V:
Rozwój transportu kolejowego w Polsce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
natomiast dostawa 20 sztuk nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach opcji
będzie sfinansowana z innego źródła.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane w OPZ
oraz WU stanowiących integralną część SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik niezawodności technicznej / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 400 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 13
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: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje ewentualne skorzystanie w zakresie ZADANIA 1 z prawa opcji, o którym mowa w
art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z przewidzianego
prawa opcji.
2. Zamawiający w ramach opcji może zwiększyć zamówienie o nie więcej niż 20 sztuk nowych,
czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), zgodnie z ceną jednostkową podaną przez
Wykonawcę w ofercie.
3.Opcjonalna dostawa nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych będzie realizowana
wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę odrębnego pisemnego oświadczenia o decyzji
skorzystania z prawa opcji.
4. Zasady realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji dotyczące: sposobu jego realizacji, jego odbioru,
wymaganych norm i warunków technicznych, sposobu zapłaty, sposobu zabezpieczenia, sposobu naliczania
kar umownych, wykonywania praw i obowiązków wynikających z gwarancji oraz współpracy Stron będą takie
same jak te, obowiązujące w stosunku do podstawowego przedmiotu umowy.
5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji, nie później niż do dnia
27.9.2019 r.
6. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zamówione w ramach opcji elektryczne zespoły trakcyjne
(EZT) muszą być dostarczone w terminie do dnia 31.12.2021 r.

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.05.02.00-00-0020/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, w
przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4) Opis zamówienia:



Dz.U./S S136
18/07/2018
311685-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 8

18/07/2018 S136
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 8

Zadanie 2.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych.
2. Zamówienie (Zadanie 2) będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu
pod nazwą „AGLOMERACYJNA KOLEJ DOLNOŚLĄSKA – ZAKUP TABORU KOLEJOWEGO DO OBSŁUGI
RUCHU PASAŻERSKIEGO WE WROCŁAWSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM” w ramach Działania nr 5.2:
Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane w OPZ
oraz WU stanowiących integralną część SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik niezawodności technicznej / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 90 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 39
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.05.02.00-00-0020/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, w
przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
— w przypadku ZADANIA 1 dostawę co najmniej 2 (słownie: dwóch) nowych, wieloczłonowych elektrycznych
zespołów trakcyjnych, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 32 000 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści
dziewięć milionów złotych),
— w przypadku ZADANIA 2 dostawę co najmniej 2 (słownie: dwóch) nowych, wieloczłonowych spalinowych
zespołów trakcyjnych, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 24 000 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści sześć
milionów złotych).
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 dostawy, o których mowa w pkt 7.1.2 lit. a SIWZ (IDW) zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy, o których mowa w pkt 7.1.2 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 dostawy, o których mowa w pkt 7.1.2. lit. a SIWZ
(IDW) wykonane/wykonywane 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 26.7.2016 r. w
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia odstępuje od żądania złożenia wykazu obejmującego dostawy, o których mowa w pkt 7.1.2. lit. a,
ponieważ zakres informacji objętych wykazem odpowiada treści informacji wymaganych do przekazania przez
Wykonawcę w JEDZ.
3. 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 zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wskości:
ZADANIE 1 - 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100),
ZADANIE 2 – 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

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.2.2) Warunki realizacji umowy:
Postanowienia umowne zawarte są w załączonym do SIWZ Wzorze Umowy (Część II SIWZ) oraz Opisie
Przedmiotu Zamówienia (Część III SIWZ).

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

www.kolejedolnoslaskie.eu
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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: 23/08/2018
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: 20/11/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Sekretariat Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, ulica 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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu 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.
1.2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
2. 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 dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80
ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
2.1. JEDZ musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie JEDZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
4.1.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.2.Oświadczenia (w oryginale) Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
4.3.Oświadczenia (w oryginale) wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
4.4.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy Pzp.
4.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie (w oryginale) o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia
6. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych: ich wykaz znajduje się w pkt 9.8 SIWZ (IDW) i
Zamawiający informuje, iż są to te same dokumenty, o których mowa w paragrafie 7 oraz w paragrafie nr 8
Rozporządzenia z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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
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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:
13/07/2018
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