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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Koleje Śląskie Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wita Stwosza 7

Miejscowość:  Katowice Kod pocztowy:  40-040 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Dział Organizacyjno-Prawny Tel.: +48 727030064

Osoba do kontaktów:  Ewa Kwiecińska

E-mail:  ekwiecinska@kolejeslaskie.com Faks:  +48 324940662

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.kolejeslaskie.com/

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa taboru kolejowego dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania
pasażerskich przewozów kolejowych

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa taboru kolejowego (fabrycznie nowych elektrycznych zespołów
trakcyjnych zwanych w SIWZ – EZT) dla Województwa Śląskiego i Kolei Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania
pasażerskich przewozów kolejowych w ramach zamówienia gwarantowanego w liczbie:
1.1. 2 szt. EZT trzyczłonowych wraz z wykonaniem pierwszego przypadającego na każdy EZT przeglądu 3
poziomu utrzymania,
1.2. 1 szt. EZT dwuczłonowego wraz z wykonaniem pierwszego przeglądu 3 poziomu utrzymania,
1.3. 10 szt. EZT czteroczłonowych,
wraz z:
1.4. udzieleniem gwarancji na EZT,
1.5. uzyskaniem i przekazaniem wymaganych prawem zezwoleń umożliwiających dopuszczenie EZT do
eksploatacji w Rzeczypospolitej Polskiej, wydanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
1.6. przeprowadzeniem instruktaży dla osób wskazanych przez Zamawiającego 1 z zakresu obsługi i
utrzymania EZT,
1.7. przeniesieniem praw autorskich i praw zależnych do dokumentacji technicznej,
1.8. udzieleniem licencji na oprogramowanie i korzystanie z oprogramowania.
2. Zamawiający przewidują w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji. W ramach
prawa opcji Zamawiający zastrzegają sobie opcję dostawy dodatkowych EZT (oprócz wymienionych w pkt 1),
zgodnych ze specyfikacją zamówienia podstawowego w liczbie:
2.1. do 3 szt. EZT dwuczłonowych wraz z wykonaniem pierwszego przypadającego na każdy EZT przeglądu 3
poziomu utrzymania, i/lub
2.2. do 2 szt. EZT czteroczłonowych, i/lub
2.3. do 1 szt. EZT trzyczłonowego wraz z wykonaniem pierwszego przeglądu 3 poziomu utrzymania.
wraz z (w zakresie zarówno pkt 2.1., pkt 2.2. i pkt 2.3.):
2.4. udzieleniem gwarancji na EZT,
2.5. uzyskaniem i przekazaniem wymaganych prawem zezwoleń umożliwiających dopuszczenie EZT do
eksploatacji w Rzeczypospolitej Polskiej, wydanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
2.6. przeniesieniem praw autorskich i praw zależnych do dokumentacji technicznej,
2.7. udzieleniem licencji na oprogramowanie i korzystanie z oprogramowania.
W Załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy został zawarty dokładny zakres przedmiotu zamówienia, który jest
zamawiany przez Zamawiającego 1 i Zamawiającego 2.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34600000  
Dodatkowe przedmioty 34620000  
 34622000  
 50222000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
KS/ZP/25/2016

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_KolejeSlaskie
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-050432   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 078-138641  z dnia:  21/04/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
17/04/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
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
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa:

Zamiast:
Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Powinno być:
Koleje Śląskie Sp. z o.o. w imieniu
swoim, a także w imieniu i na rzecz
Województwa Śląskiego

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis: II.1.5) Krótki opis
zamówienia lub zakupu:

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa taboru kolejowego
(fabrycznie nowych elektrycznych
zespołów
trakcyjnych zwanych w SIWZ – EZT)
dla Województwa Śląskiego i Kolei
Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania
pasażerskich przewozów
kolejowych w ramach zamówienia
gwarantowanego w liczbie:
1.1. 2 szt. EZT trzyczłonowych
wraz z wykonaniem pierwszego
przypadającego na każdy EZT
przeglądu 3
poziomu utrzymania,
1.2. 1 szt. EZT dwuczłonowego wraz
z wykonaniem pierwszego przeglądu
3 poziomu utrzymania,
1.3. 10 szt. EZT czteroczłonowych,

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa taboru kolejowego
(fabrycznie nowych elektrycznych
zespołów
trakcyjnych zwanych w SIWZ – EZT)
dla Województwa Śląskiego i Kolei
Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania
pasażerskich przewozów
kolejowych w ramach zamówienia
gwarantowanego w liczbie:
1.1. 2 szt. EZT trzyczłonowych
wraz z wykonaniem pierwszego
przypadającego na każdy EZT
przeglądu 3
poziomu utrzymania,
1.2. 1 szt. EZT dwuczłonowego wraz
z wykonaniem pierwszego przeglądu
3 poziomu utrzymania,
1.3. 10 szt. EZT czteroczłonowych,
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wraz z:
1.4. udzieleniem gwarancji na EZT,
1.5. uzyskaniem i przekazaniem
wymaganych prawem zezwoleń
umożliwiających dopuszczenie EZT
do
eksploatacji w Rzeczypospolitej
Polskiej, wydanych przez Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego,
1.6. przeprowadzeniem instruktaży
dla osób wskazanych przez
Zamawiającego 1 z zakresu obsługi i
utrzymania EZT,
1.7. przeniesieniem praw autorskich
i praw zależnych do dokumentacji
technicznej,
1.8. udzieleniem licencji na
oprogramowanie i korzystanie z
oprogramowania.
2. Zamawiający przewidują w
ramach niniejszego zamówienia
możliwość skorzystania z prawa
opcji. W ramach
prawa opcji Zamawiający
zastrzegają sobie opcję dostawy
dodatkowych EZT (oprócz
wymienionych w pkt 1),
zgodnych ze specyfikacją
zamówienia podstawowego w
liczbie:
2.1. do 3 szt. EZT dwuczłonowych
wraz z wykonaniem pierwszego
przypadającego na każdy EZT
przeglądu 3
poziomu utrzymania, i/lub
2.2. do 2 szt. EZT czteroczłonowych,
i/lub
2.3. do 1 szt. EZT trzyczłonowego
wraz z wykonaniem pierwszego
przeglądu 3 poziomu utrzymania.
wraz z (w zakresie zarówno pkt 2.1.,
pkt 2.2. i pkt 2.3.):
2.4. udzieleniem gwarancji na EZT,
2.5. uzyskaniem i przekazaniem
wymaganych prawem zezwoleń
umożliwiających dopuszczenie EZT
do
eksploatacji w Rzeczypospolitej
Polskiej, wydanych przez Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego,
2.6. przeniesieniem praw autorskich
i praw zależnych do dokumentacji
technicznej,

wraz z:
1.4. udzieleniem gwarancji na EZT,
1.5. uzyskaniem i przekazaniem
wymaganych prawem zezwoleń
umożliwiających dopuszczenie EZT
do
eksploatacji w Rzeczypospolitej
Polskiej, wydanych przez Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego,
1.6. przeprowadzeniem instruktaży
dla osób wskazanych przez
Zamawiającego 1 z zakresu obsługi
i utrzymania EZT 2-członowych,
3-członowych i 4-członowych
– w ramach zamówienia dla
Zamawiającego 1
1.7. udzieleniem licencji niewyłącznej
do korzystania z dokumentacji
technicznej, z prawem udzielania
sublicencji,
1.8. udzieleniem licencji na
oprogramowanie i korzystanie z
oprogramowania.
2. Zamawiający przewidują w
ramach niniejszego zamówienia
możliwość skorzystania z prawa
opcji. W ramach
prawa opcji Zamawiający
zastrzegają sobie opcję dostawy
dodatkowych EZT (oprócz
wymienionych w pkt 1),
zgodnych ze specyfikacją
zamówienia podstawowego w
liczbie:
2.1. do 3 szt. EZT dwuczłonowych
wraz z wykonaniem pierwszego
przypadającego na każdy EZT
przeglądu 3
poziomu utrzymania, i/lub
2.2. do 2 szt. EZT czteroczłonowych,
i/lub
2.3. do 1 szt. EZT trzyczłonowego
wraz z wykonaniem pierwszego
przeglądu 3 poziomu utrzymania.
wraz z (w zakresie zarówno pkt 2.1.,
pkt 2.2. i pkt 2.3.):
2.4. udzieleniem gwarancji na EZT,
2.5. uzyskaniem i przekazaniem
wymaganych prawem zezwoleń
umożliwiających dopuszczenie EZT
do
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2.7. udzieleniem licencji na
oprogramowanie i korzystanie z
oprogramowania.
W Załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór
Umowy został zawarty dokładny
zakres przedmiotu zamówienia, który
jest
zamawiany przez Zamawiającego 1 i
Zamawiającego 2.

eksploatacji w Rzeczypospolitej
Polskiej, wydanych przez Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego,
2.6. udzieleniem licencji niewyłącznej
do korzystania z dokumentacji
technicznej, z prawem udzielania
sublicencji,
2.7. udzieleniem licencji na
oprogramowanie i korzystanie z
oprogramowania.
W Załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór
Umowy został zawarty dokładny
zakres przedmiotu zamówienia, który
jest
zamawiany przez Zamawiającego 1 i
Zamawiającego 2.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis: II.1.7) Informacje na temat
Porozumienia w sprawie zamówień
rządowych (GPA) :

Zamiast:
Zamówienie jest objęte
Porozumieniem w sprawie
zamówień rządowych (GPA) : tak -
zaznaczono / nie

Powinno być:
Zamówienie jest objęte
Porozumieniem w sprawie zamówień
rządowych (GPA) : tak / nie -
powinno zostać zaznaczone

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.2) Wielkość lub zakres
zamówienia: II.2.1) Całkowita
wielkość lub zakres : (w tym
wszystkie części, wznowienia i opcje,
jeżeli dotyczy)

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa taboru kolejowego
(fabrycznie nowych elektrycznych
zespołów
trakcyjnych zwanych w SIWZ – EZT)
dla Województwa Śląskiego i Kolei
Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania
pasażerskich przewozów
kolejowych w ramach zamówienia
gwarantowanego w liczbie:
1.1. 2 szt. EZT trzyczłonowych
wraz z wykonaniem pierwszego
przypadającego na każdy EZT
przeglądu 3
poziomu utrzymania,
1.2. 1 szt. EZT dwuczłonowego wraz
z wykonaniem pierwszego przeglądu
3 poziomu utrzymania,
1.3. 10 szt. EZT czteroczłonowych,
wraz z:
1.4. udzieleniem gwarancji na EZT,
1.5. uzyskaniem i przekazaniem
wymaganych prawem zezwoleń
umożliwiających dopuszczenie EZT
do
eksploatacji w Rzeczypospolitej
Polskiej, wydanych przez Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego,

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa taboru kolejowego
(fabrycznie nowych elektrycznych
zespołów
trakcyjnych zwanych w SIWZ – EZT)
dla Województwa Śląskiego i Kolei
Śląskich Sp. z o.o. do wykonywania
pasażerskich przewozów
kolejowych w ramach zamówienia
gwarantowanego w liczbie:
1.1. 2 szt. EZT trzyczłonowych
wraz z wykonaniem pierwszego
przypadającego na każdy EZT
przeglądu 3
poziomu utrzymania,
1.2. 1 szt. EZT dwuczłonowego wraz
z wykonaniem pierwszego przeglądu
3 poziomu utrzymania,
1.3. 10 szt. EZT czteroczłonowych,
wraz z:
1.4. udzieleniem gwarancji na EZT,
1.5. uzyskaniem i przekazaniem
wymaganych prawem zezwoleń
umożliwiających dopuszczenie EZT
do
eksploatacji w Rzeczypospolitej
Polskiej, wydanych przez Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego,
1.6. przeprowadzeniem instruktaży
dla osób wskazanych przez
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1.6. przeprowadzeniem instruktaży
dla osób wskazanych przez
Zamawiającego 1 z zakresu obsługi i
utrzymania EZT,
1.7. przeniesieniem praw autorskich
i praw zależnych do dokumentacji
technicznej,
1.8. udzieleniem licencji na
oprogramowanie i korzystanie z
oprogramowania.
2. Zamawiający przewidują w
ramach niniejszego zamówienia
możliwość skorzystania z prawa
opcji. W ramach
prawa opcji Zamawiający
zastrzegają sobie opcję dostawy
dodatkowych EZT (oprócz
wymienionych w pkt 1),
zgodnych ze specyfikacją
zamówienia podstawowego w
liczbie:
2.1. do 3 szt. EZT dwuczłonowych
wraz z wykonaniem pierwszego
przypadającego na każdy EZT
przeglądu 3
poziomu utrzymania, i/lub
2.2. do 2 szt. EZT czteroczłonowych,
i/lub
2.3. do 1 szt. EZT trzyczłonowego
wraz z wykonaniem pierwszego
przeglądu 3 poziomu utrzymania.
wraz z (w zakresie zarówno pkt 2.1.,
pkt 2.2. i pkt 2.3.):
2.4. udzieleniem gwarancji na EZT,
2.5. uzyskaniem i przekazaniem
wymaganych prawem zezwoleń
umożliwiających dopuszczenie EZT
do
eksploatacji w Rzeczypospolitej
Polskiej, wydanych przez Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego,
2.6. przeniesieniem praw autorskich
i praw zależnych do dokumentacji
technicznej,
2.7. udzieleniem licencji na
oprogramowanie i korzystanie z
oprogramowania.
W Załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór
Umowy został zawarty dokładny
zakres przedmiotu zamówienia, który
jest
zamawiany przez Zamawiającego 1 i
Zamawiającego 2.
3. Informacja o przewidywanych
zamówieniach uzupełniających.

Zamawiającego 1 z zakresu obsługi
i utrzymania EZT 2-członowych,
3-członowych i 4-członowych
– w ramach zamówienia dla
Zamawiającego 1
1.7. udzieleniem licencji niewyłącznej
do korzystania z dokumentacji
technicznej, z prawem udzielania
sublicencji,
1.8. udzieleniem licencji na
oprogramowanie i korzystanie z
oprogramowania.
2. Zamawiający przewidują w
ramach niniejszego zamówienia
możliwość skorzystania z prawa
opcji. W ramach
prawa opcji Zamawiający
zastrzegają sobie opcję dostawy
dodatkowych EZT (oprócz
wymienionych w pkt 1),
zgodnych ze specyfikacją
zamówienia podstawowego w
liczbie:
2.1. do 3 szt. EZT dwuczłonowych
wraz z wykonaniem pierwszego
przypadającego na każdy EZT
przeglądu 3
poziomu utrzymania, i/lub
2.2. do 2 szt. EZT czteroczłonowych,
i/lub
2.3. do 1 szt. EZT trzyczłonowego
wraz z wykonaniem pierwszego
przeglądu 3 poziomu utrzymania.
wraz z (w zakresie zarówno pkt 2.1.,
pkt 2.2. i pkt 2.3.):
2.4. udzieleniem gwarancji na EZT,
2.5. uzyskaniem i przekazaniem
wymaganych prawem zezwoleń
umożliwiających dopuszczenie EZT
do
eksploatacji w Rzeczypospolitej
Polskiej, wydanych przez Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego,
2.6. udzieleniem licencji niewyłącznej
do korzystania z dokumentacji
technicznej, z prawem udzielania
sublicencji,
2.7. udzieleniem licencji na
oprogramowanie i korzystanie z
oprogramowania.
W Załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór
Umowy został zawarty dokładny
zakres przedmiotu zamówienia, który
jest
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Zamawiający przewiduje udzielanie
zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp do
20 % wartości zamówienia
podstawowego i polegających na
rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana
Wykonawcy
powodowałaby konieczność
nabywania rzeczy o innych
parametrach technicznych, co
powodowałoby
niekompatybilność techniczną lub
nieproporcjonalnie duże trudności
techniczne w użytkowaniu i dozorze,
zgodnie z przedmiotem zamówienia
podstawowego.

zamawiany przez Zamawiającego 1 i
Zamawiającego 2.
3. Informacja o przewidywanych
zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający przewiduje udzielanie
zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp do
20 % wartości zamówienia
podstawowego i polegających na
rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana
Wykonawcy
powodowałaby konieczność
nabywania rzeczy o innych
parametrach technicznych, co
powodowałoby
niekompatybilność techniczną lub
nieproporcjonalnie duże trudności
techniczne w użytkowaniu i dozorze,
zgodnie z przedmiotem zamówienia
podstawowego.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.2) Wielkość lub zakres
zamówienia: II.2.2) Informacje o
opcjach : (jeżeli dotyczy) (jeżeli tak)
Proszę podać opis takich opcji :

Zamiast:

Zamawiający przewidują w ramach
niniejszego zamówienia możliwość
skorzystania z prawa opcji. W
ramach
prawa opcji Zamawiający
zastrzegają sobie opcję dostawy
dodatkowych EZT (oprócz
wymienionych w pkt 1),
zgodnych ze specyfikacją
zamówienia podstawowego w
liczbie:
1. do 3 szt. EZT dwuczłonowych
wraz z wykonaniem pierwszego
przypadającego na każdy EZT
przeglądu 3
poziomu utrzymania, i/lub
2. do 2 szt. EZT czteroczłonowych, i/
lub
3. do 1 szt. EZT trzyczłonowego
wraz z wykonaniem pierwszego
przeglądu 3 poziomu utrzymania.
wraz z (w zakresie zarówno pkt 1.,
pkt 2. i pkt 3.):
4. udzieleniem gwarancji na EZT,
5. uzyskaniem i przekazaniem
wymaganych prawem zezwoleń
umożliwiających dopuszczenie EZT
do
eksploatacji w Rzeczypospolitej
Polskiej, wydanych przez Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego,

Powinno być:

Zamawiający przewidują w
ramach niniejszego zamówienia
możliwość skorzystania z prawa
opcji. W ramach prawa opcji
Zamawiający zastrzegają sobie
opcję dostawy dodatkowych EZT
(oprócz wymienionych w pkt II.2.1)
ppkt 1)), zgodnych ze specyfikacją
zamówienia podstawowego w
liczbie:
1. do 3 szt. EZT dwuczłonowych
wraz z wykonaniem pierwszego
przypadającego na każdy EZT
przeglądu 3 poziomu utrzymania, i/
lub
2. do 2 szt. EZT czteroczłonowych, i/
lub
3. do 1 szt. EZT trzyczłonowego
wraz z wykonaniem pierwszego
przeglądu 3 poziomu utrzymania
wraz z (w zakresie zarówno pkt 1.,
pkt 2. i pkt 3.):
4. udzieleniem gwarancji na EZT,
5. uzyskaniem i przekazaniem
wymaganych prawem zezwoleń
umożliwiających dopuszczenie EZT
do eksploatacji w Rzeczypospolitej
Polskiej, wydanych przez Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego,
6. udzieleniem licencji niewyłącznej
do korzystania z dokumentacji
technicznej, z prawem udzielania
sublicencji,
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6. przeniesieniem praw autorskich
i praw zależnych do dokumentacji
technicznej,
7. udzieleniem licencji na
oprogramowanie i korzystanie z
oprogramowania.

7. udzieleniem licencji na
oprogramowanie i korzystanie z
oprogramowania,
8. harmonogram dostaw
elektrycznych zespołów trakcyjnych
(EZT) dla zamówienia z prawa opcji:
- Trójczłonowy nr 3 oraz
Dwuczłonowy Nr 2 - nie później niż
do 30 września 2017,
- Dwuczłonowy Nr 3, 4 - nie później
niż do 30 listopada 2017,
- Czteroczłonowy Nr 11, 12 - do 31
lipca 2018.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin
realizacji:

Zamiast:

Rozpoczęcie: 30/04/2017 (dd/mm/
rrrr)
Zakończenie: 31/07/2018 (dd/mm/
rrrr)

Powinno być:

Rozpoczęcie: bez informacji (dd/mm/
rrrr)
Zakończenie: 31/07/2018 (dd/mm/
rrrr)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III : Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym III.1)
Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje: (jeżeli dotyczy)

Zamiast:

1. Zamawiający żąda od
Wykonawców wniesienia wadium w
wysokości: : 4.000.000,00 PLN,
(słownie: cztery miliony złotych
00/100) zabezpieczającego ofertę na
okres 90 dni.
2. Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione
w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo–kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity z
dnia 27
listopada 2014 r.: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1804 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. 11 1240 6292 1111
0010 6690 0200

Powinno być:

1. Zamawiający żąda od
Wykonawców wniesienia wadium w
wysokości: : 4.000.000,00 PLN,
(słownie: cztery miliony złotych
00/100) zabezpieczającego ofertę na
okres 90 dni.
2. Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione
w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo–kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych -
beneficjentem jest Zamawiający 1;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych -
beneficjentem jest Zamawiający 1;
5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity z
dnia 27
listopada 2014 r.: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1804 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego:
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tytuł przelewu: „Wadium w
postępowaniu nr KS/ZP/25/2016”
5. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.
6. W przypadku wniesienia wadium
w pozostałych formach, oryginał
wadium należy złożyć
w sekretariacie Kolei Śląskich Sp.
z o.o. w Katowicach, przy ul. Wita
Stwosza 7 (sekretariat, pok. 223) w
osobnej kopercie opisanej „Wadium
w postępowaniu nr KS/ZP/25/2016”.
7. Wykaz elementów, jakie powinny
zawierać gwarancje bankowe /
ubezpieczeniowe:
1) zobowiązanie banku /
towarzystwa ubezpieczeniowego do
zapłaty sumy wadium w przypadku
gdy zajdą ku
temu ustawowe okoliczności,
określone w przepisie art. 46 ust. 4a
i ust. 5 Pzp.,
2) dokładną nazwę postępowania
stanowiącego przyczynę
wystawienia gwarancji,
3) wskazanie sumy gwarancyjnej,
4) wskazanie Zamawiającego,
czyli beneficjenta gwarancji /
ubezpieczonego, tj. Koleje Śląskie
Sp. z o.o.,
5) wskazanie Wykonawcy,
czyli zleceniodawcy gwarancji /
ubezpieczyciela
6) określenie okresu ważności
gwarancji tj. wskazanie terminu, w
którym zobowiązanie powstaje oraz
wygasa,
przy czym gwarancja o charakterze
terminowym nie może zostać
odwołana.
8. Wykaz elementów, jakie powinny
zawierać poręczenia bankowe /
poręczenia innej instytucji, tj.
poręczenia
spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej / poręczenia udzielane
przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

Bank Pekao S.A. 11 1240 6292 1111
0010 6690 0200
tytuł przelewu: „Wadium w
postępowaniu nr KS/ZP/25/2016”
5. Wadium wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.
6. W przypadku wniesienia wadium
w pozostałych formach, oryginał
wadium należy złożyć
w sekretariacie Kolei Śląskich Sp.
z o.o. w Katowicach, przy ul. Wita
Stwosza 7 (sekretariat, pok. 223) w
osobnej kopercie opisanej „Wadium
w postępowaniu nr KS/ZP/25/2016”.
7. Wykaz elementów, jakie powinny
zawierać gwarancje bankowe /
ubezpieczeniowe:
1) zobowiązanie banku /
towarzystwa ubezpieczeniowego do
zapłaty sumy wadium w przypadku
gdy zajdą ku
temu ustawowe okoliczności,
określone w przepisie art. 46 ust. 4a
i ust. 5 Pzp.,
2) dokładną nazwę postępowania
stanowiącego przyczynę
wystawienia gwarancji,
3) wskazanie sumy gwarancyjnej,
4) wskazanie Zamawiającego,
czyli beneficjenta gwarancji /
ubezpieczonego, tj. Koleje Śląskie
Sp. z o.o.,
5) wskazanie Wykonawcy,
czyli zleceniodawcy gwarancji /
ubezpieczyciela
6) określenie okresu ważności
gwarancji tj. wskazanie terminu, w
którym zobowiązanie powstaje oraz
wygasa,
przy czym gwarancja o charakterze
terminowym nie może zostać
odwołana.
8. Wykaz elementów, jakie powinny
zawierać poręczenia bankowe /
poręczenia innej instytucji, tj.
poręczenia
spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej / poręczenia udzielane
przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu
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(tekst jednolity z dnia 27 listopada
2014 r.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z
późn. zm.):
1) zobowiązanie banku / innej
instytucji do zapłaty sumy wadium
w przypadku gdy zajdą ku temu
ustawowe
okoliczności, określone w przepisie
art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp,
2) wskazanie podmiotu, za który
bank / inna instytucja dokonuje
poręczenia,
3) dokładna nazwa zobowiązania
będącego przedmiotem poręczenia,
4) kwota do wysokości, której bank /
inna instytucja będzie zobowiązany,
5) określenie okresu ważności
poręczenia tj. wskazanie terminu, w
którym zobowiązanie powstaje oraz
wygasa,
przy czym poręczenie o charakterze
terminowym nie może zostać
odwołane.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń,
o którychmowa w art. 25 ust. 1,
pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub
informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej, lub nie wyraził
zgody
na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
powodowało brak możliwości
wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy którego oferta
została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
pkt. 9.
11. Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako

Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
(tekst jednolity z dnia 27 listopada
2014 r.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z
późn. zm.):
1) zobowiązanie banku / innej
instytucji do zapłaty sumy wadium
w przypadku gdy zajdą ku temu
ustawowe
okoliczności, określone w przepisie
art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp,
2) wskazanie podmiotu, za który
bank / inna instytucja dokonuje
poręczenia,
3) dokładna nazwa zobowiązania
będącego przedmiotem poręczenia,
4) kwota do wysokości, której bank /
inna instytucja będzie zobowiązany,
5) określenie okresu ważności
poręczenia tj. wskazanie terminu, w
którym zobowiązanie powstaje oraz
wygasa,
przy czym poręczenie o charakterze
terminowym nie może zostać
odwołane.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń,
o którychmowa w art. 25 ust. 1,
pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub
informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej, lub nie wyraził
zgody
na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
powodowało brak możliwości
wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy którego oferta
została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
pkt. 9.
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najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu Umowy
w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy, jeżeli
jego wniesienia żądano.
12. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem
terminu składania ofert.
13. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na
podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez
Zamawiającego.
14. Jeżeli wadium wniesiono w
pieniądzu, Zamawiający zwraca 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 wskazany przez
Wykonawcę.
15. Zamawiający zatrzyma wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania Umowy w
sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy;
3) zawarcie Umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie
Wykonawcy.

11. Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu Umowy
w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy, jeżeli
jego wniesienia żądano.
12. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem
terminu składania ofert.
13. Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na
podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez
Zamawiającego.
14. Jeżeli wadium wniesiono w
pieniądzu, Zamawiający zwraca 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 wskazany przez
Wykonawcę.
15. Zamawiający zatrzyma wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania Umowy w
sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy;
3) zawarcie Umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie
Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

1. Wynagrodzenie obejmuje
wszelkie koszty związane z
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Sekcja III : Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym III.1)
Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.2) Główne warunki finansowe
i uzgodnienia płatnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących:

1. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie
koszty związane z realizacją Umowy,
w tym podatek od towarów i usług,
opłaty celne i importowe, opłaty za
przekazanie praw zależnych, praw
autorskich i licencji, i stanowi zapłatę
za
wszystkie świadczenia w ramach
Umowy, co Wykonawca uwzględnił w
cenie oferty.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi
jednorazowo po realizacji dostawy
każdego z EZT. Podstawą zapłaty
będzie
podpisany bez uwag przez
Wykonawcę i właściwego
Zamawiającego protokół odbioru
końcowego dostawy
każdego z EZT oraz prawidłowo
wystawiona i dostarczona do
Zamawiających faktura VAT.
3. Fakturę VAT należy wystawić
oddzielnie, na adres właściwego
Zamawiającego za dostarczone mu
EZT, tj.:
a) Zamawiający 1 - Koleje Śląskie
Sp. z o.o., ul Wita Stwosza 7, 40-040
Katowice,
nr NIP: 954 – 26 – 99 – 716,
REGON: 241592956,
b) Zamawiający 2 – Urząd
Marszałkowski Województwa
Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037
Katowicach, NIP: 954
– 22 – 60 – 713.
4. Faktura VAT, wystawiona przez
Wykonawcę płatna będzie w formie
przelewu bankowego w terminie do
30
dni od daty doręczenia
odpowiedniemu Zamawiającemu.
5. W przypadku Wykonawcy
zagranicznego, podatek od towarów
i usług płacony jest zgodnie z
przepisami
obowiązującymi w Rzeczpospolitej
Polskiej.
6. W przypadku opóźnienia
w zapłacie wynagrodzenia,
Wykonawcy przysługują odsetki
ustawowe za
opóźnienie.

realizacją Umowy, w tym podatek
od towarów i usług, opłaty celne
i importowe, opłaty za udzielenie
licencji niewyłącznej do korzystania z
dokumentacji technicznej, z prawem
udzielania sublicencji i licencji na
oprogramowanie i korzystanie z
oprogramowania, i stanowi zapłatę
za wszystkie świadczenia w ramach
Umowy, co Wykonawca uwzględnił w
cenie oferty.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi
jednorazowo po realizacji dostawy
każdego z EZT. Podstawą zapłaty
będzie
podpisany bez uwag przez
Wykonawcę i właściwego
Zamawiającego protokół odbioru
końcowego dostawy
każdego z EZT oraz prawidłowo
wystawiona i dostarczona do
Zamawiających faktura VAT.
3. Fakturę VAT należy wystawić
oddzielnie, na adres właściwego
Zamawiającego za dostarczone mu
EZT, tj.:
a) Zamawiający 1 - Koleje Śląskie
Sp. z o.o., ul Wita Stwosza 7, 40-040
Katowice,
nr NIP: 954 – 26 – 99 – 716,
REGON: 241592956,
b) Zamawiający 2 – Urząd
Marszałkowski Województwa
Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037
Katowicach, NIP: 954
– 22 – 60 – 713.
4. Faktura VAT, wystawiona przez
Wykonawcę płatna będzie w formie
przelewu bankowego w terminie do
30
dni od daty doręczenia
odpowiedniemu Zamawiającemu.
5. W przypadku Wykonawcy
zagranicznego, podatek od towarów
i usług płacony jest zgodnie z
przepisami
obowiązującymi w Rzeczpospolitej
Polskiej.
6. W przypadku opóźnienia
w zapłacie wynagrodzenia,
Wykonawcy przysługują odsetki
ustawowe za
opóźnienie.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:
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Sekcja III : Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym III.1)
Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi
przyjąć grupa wykonawców, której
zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)

Wykonawcy, którzy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia
ustanawiają pełnomocnika:
- do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia - w tym złożenia
oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
w imieniu i na rzecz Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie
zamówienia,
albo
- do reprezentowania w
postępowaniu - w tym złożenia
oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w
postępowaniu w imieniu i na rzecz
Wykonawców wspólnie ubiegających
się
o udzielenie zamówienia - i zawarcia
Umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

Wykonawcy, którzy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia
ustanawiają pełnomocnika:
- do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
albo
- do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia Umowy w
sprawie zamówienia publicznego.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III : Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym 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:

Zamiast:

1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonania oceny
spełnienia warunku:
- Zamawiający nie precyzuje
warunku w ww. zakresie;
Zamawiający żąda złożenia
oświadczenia z art. 22 ust. 1
Pzp, a jego weryfikacja zostanie
przeprowadzona wg formuły:
(spełnia) - (nie spełnia) na podstawie
zawartego
w formularzu oferty oświadczenia
wymienionego w SIWZ,
1.2. posiadania wiedzy i
doświadczenia;
Opis sposobu dokonania oceny
spełnienia warunku:
Zamawiający uzna spełnienie ww.
warunku, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat
przed

Powinno być:

1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Opis sposobu dokonania oceny
spełnienia warunku:
- Zamawiający nie precyzuje
warunku w ww. zakresie;
Zamawiający żąda złożenia
oświadczenia z art. 22 ust. 1
Pzp, a jego weryfikacja zostanie
przeprowadzona wg formuły:
(spełnia) - (nie spełnia) na podstawie
zawartego
w formularzu oferty oświadczenia
wymienionego w SIWZ,
1.2. posiadania wiedzy i
doświadczenia;
Opis sposobu dokonania oceny
spełnienia warunku:
Zamawiający uzna spełnienie ww.
warunku, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat
przed
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upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje
należycie dostawy co najmniej 8
sztuk
Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych
o wartości nie mniejszej niż 11 000
000,00 zł brutto każdy.
W przypadku wykonywania i
niezakończenia jeszcze dostawy,
Wykonawca zobowiązany jest podać
na jaką
wartość dostawa została
wykonana do dnia wystawienia
dowodu, o którym mowa w SIWZ,
potwierdzającego
czy dostawa jest wykonywana
należycie. Podana/wskazana
wartość będzie brana pod uwagę do
oceny
spełnienia warunku.
Ocena spełniania ww. warunku
zostanie dokonana według formuły:
„spełnia-nie spełnia” na podstawie
załączonych do oferty oświadczenia
i dokumentu wymienionych w SIWZ.
Nie wykazanie spełniania ww.
warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania zgodnie z art. 24 ust.
2 pkt 4 Pzp
Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia ww.
warunek spełniają łącznie.
1.3. dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Opis sposobu dokonania oceny
spełnienia warunku.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje warunku
w ww. zakresie. Zamawiający żąda
złożenia oświadczenia z art. 22 ust.
1
Pzp, a jego weryfikacja zostanie
przeprowadzona wg formuły:
(spełnia)-(nie spełnia) na podstawie
zawartego w
formularzu oferty oświadczenia
wymienionego w SIWZ.

upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje
należycie dostawy co najmniej 8
sztuk
Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych
o wartości nie mniejszej niż 11 000
000,00 zł brutto każdy.
W przypadku wykonywania i
niezakończenia jeszcze dostawy,
Wykonawca zobowiązany jest podać
na jaką
wartość dostawa została
wykonana do dnia wystawienia
dowodu, o którym mowa w SIWZ,
potwierdzającego
czy dostawa jest wykonywana
należycie. Podana/wskazana
wartość będzie brana pod uwagę do
oceny
spełnienia warunku.
Ocena spełniania ww. warunku
zostanie dokonana według formuły:
„spełnia-nie spełnia” na podstawie
załączonych do oferty oświadczenia
i dokumentu wymienionych w SIWZ.
Nie wykazanie spełniania ww.
warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania zgodnie z art. 24 ust.
2 pkt 4 Pzp
Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia ww.
warunek spełniają łącznie.
1.3. dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Opis sposobu dokonania oceny
spełnienia warunku.
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje warunku
w ww. zakresie. Zamawiający żąda
złożenia oświadczenia z art. 22 ust.
1
Pzp, a jego weryfikacja zostanie
przeprowadzona wg formuły:
(spełnia)-(nie spełnia) na podstawie
zawartego w
formularzu oferty oświadczenia
wymienionego w SIWZ.
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Osoby zdolne do wykonania
zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje warunku
w ww. zakresie. Zamawiający żąda
złożenia oświadczenia z art. 22 ust.
1
Pzp, a jego weryfikacja zostanie
przeprowadzona wg formuły:
(spełnia)-(nie spełnia) na podstawie
zawartego w
formularzu oferty oświadczenia
wymienionego w SIWZ.
1.4. sytuacji ekonomicznej i
finansowej;
Opis sposobu dokonania oceny
spełnienia warunku.
Zamawiający uzna spełnienie ww.
warunku, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że posiada
środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 60
000 000,00 zł;
b) Wykonawca wykaże, że posiada
opłaconą polisę ubezpieczeniowa,
a w przypadku jej braku, inny
dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na kwotę
w wysokości co najmniej
30 000 000,00 zł
Ocena spełniania ww. warunku
zostanie dokonana według formuły:
„spełnia – nie spełnia” na podstawie
załączonego do oferty oświadczenia
i dokumentu wymienionych w SIWZ.
Niewykazanie spełniania ww.
warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania zgodnie z art. 24 ust.
2 pkt 4 Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia ww.
warunek spełniają łącznie.
2. Wymagane oświadczenia i
dokumenty w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania
zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje warunku
w ww. zakresie. Zamawiający żąda
złożenia oświadczenia z art. 22 ust.
1
Pzp, a jego weryfikacja zostanie
przeprowadzona wg formuły:
(spełnia)-(nie spełnia) na podstawie
zawartego w
formularzu oferty oświadczenia
wymienionego w SIWZ.
1.4. sytuacji ekonomicznej i
finansowej;
Opis sposobu dokonania oceny
spełnienia warunku.
Zamawiający uzna spełnienie ww.
warunku, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że posiada
środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 60
000 000,00 zł;
b) Wykonawca wykaże, że posiada
opłaconą polisę ubezpieczeniowa,
a w przypadku jej braku, inny
dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na kwotę
w wysokości co najmniej
30 000 000,00 zł
Ocena spełniania ww. warunku
zostanie dokonana według formuły:
„spełnia – nie spełnia” na podstawie
załączonego do oferty oświadczenia
i dokumentu wymienionych w SIWZ.
Niewykazanie spełniania ww.
warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania zgodnie z art. 24 ust.
2 pkt 4 Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia ww.
warunek spełniają łącznie.
2. Wymagane oświadczenia i
dokumenty w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia.
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2.1. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5
Pzp, Wykonawca złoży dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia (Załącznik nr 2 do
Wzoru Oferty będącej załącznikiem
nr 2 do
SIWZ),
2) aktualny odpis z właściwego
rejestru lub 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 Pzp, wystawiony nie
wcześniej
niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert, (Załącznik nr 4 do
Wzoru Oferty będącej załącznikiem
nr 2
do SIWZ),
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
– wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert (Załącznik nr 9 do
Wzoru
Oferty będącej załącznikiem nr 2 do
SIWZ),
4) aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia

2.1. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5
Pzp, Wykonawca złoży dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia (Załącznik nr 2 do
Wzoru Oferty będącej załącznikiem
nr 2 do
SIWZ),
2) aktualny odpis z właściwego
rejestru lub 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 Pzp, wystawiony nie
wcześniej
niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert, (Załącznik nr 4 do
Wzoru Oferty będącej załącznikiem
nr 2
do SIWZ),
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
– wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert (Załącznik nr 9 do
Wzoru
Oferty będącej załącznikiem nr 2 do
SIWZ),
4) aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia
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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 –
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert (Załącznik nr 10 do
Wzoru
Oferty będącej załącznikiem nr 2 do
SIWZ),
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 (Załączniki nr 11 do
Wzoru
Oferty będącej załącznikiem nr 2 do
SIWZ),
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 (Załączniki nr 12 do
Wzoru
Oferty będącej załącznikiem nr 2 do
SIWZ),
7) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 –
11 Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (Załącznik nr 13 do
Wzoru
Oferty będącej załącznikiem nr 2 do
SIWZ).
Uwaga:
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i
11 Pzp, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej

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 –
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert (Załącznik nr 10 do
Wzoru
Oferty będącej załącznikiem nr 2 do
SIWZ),
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 (Załączniki nr 11 do
Wzoru
Oferty będącej załącznikiem nr 2 do
SIWZ),
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 (Załączniki nr 12 do
Wzoru
Oferty będącej załącznikiem nr 2 do
SIWZ),
7) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 –
11 Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (Załącznik nr 13 do
Wzoru
Oferty będącej załącznikiem nr 2 do
SIWZ).
Uwaga:
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i
11 Pzp, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
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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, 10 i 11 Pzp, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, z
tym
że w przypadku 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.
8) oświadczenie o przynależności
wraz z listą podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, lub
braku
przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu
ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst
jednolity z dnia 26 stycznia 2015 r.:
Dz. U. z
2015 r. poz. 184 z późn. zm.)
(Załącznik nr 3 do Wzoru Oferty
będącej załącznikiem nr 2 do SIWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie,
przedmiotowe oświadczenie lub
oświadczenie z listą należy złożyć w
stosunku do każdego z podmiotów
wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
Nie dotyczy innych podmiotów
na zasobach których polega
Wykonawca, zgodnie
z art. 26 ust 2b Pzp.

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, 10 i 11 Pzp, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z
tym
że w przypadku 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.
8) listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tj. z dnia 26 stycznia
2015 r., Dz. U. z 2015 r. poz.184 z
późn. zm.) lub informację o tym, iż
nie należy do grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Załącznik nr 3 do
oferty będącej załącznikiem nr 2 do
SIWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie
listę należy złożyć w stosunku do
każdego z podmiotów wspólnie
ubiegających się o
zamówienie.
Nie dotyczy innych podmiotów
na zasobach których polega
Wykonawca, zgodnie
z art. 26 ust 2b Pzp.
2.2.W celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w SIWZ, Wykonawca
wraz z ofertą winien złożyć:
1) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych
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2.2.W celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w SIWZ, Wykonawca
wraz z ofertą winien złożyć:
1) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych
dostaw, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały
wykonane (Załącznik nr 7 do Wzoru
Oferty będącej załącznikiem nr 2 do
SIWZ) oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (Załącznik nr
8 do
Wzoru Oferty będącej załącznikiem
nr 2 do SIWZ) – dot. warunku, o
którym mowa w SIWZ.
Uwaga:
1. Dowodami określającymi, czy
dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane w sposób należyty są:
a) poświadczenie – z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
b) w przypadku zamówień na
dostawy – oświadczenie Wykonawcy
– jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w
pkt. a).
2. W przypadku gdy Zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
dostawy wskazane w wykazie,
zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w uwadze
pkt. 1.
3. W razie konieczności, szczególnie
gdy wykaz lub dowody, o których
mowa w SIWZ budzą wątpliwości

dostaw, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały
wykonane (Załącznik nr 7 do Wzoru
Oferty będącej załącznikiem nr 2 do
SIWZ) oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (Załącznik nr
8 do
Wzoru Oferty będącej załącznikiem
nr 2 do SIWZ) – dot. warunku, o
którym mowa w SIWZ.
2) dokument:
a) informacja banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzające wysokość
posiadanych
środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
(Załącznik nr 15 do Wzoru Oferty
będącej załącznikiem nr 2 do SIWZ)
– dot.
warunku, o którym mowa w SIWZ,
b) opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia
(Załącznik nr 16 do Wzoru Oferty
będącej załącznikiem nr 2 do SIWZ)
– dot. warunku, o którym mowa w
SIWZ3) oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 Pzp
(Załącznik nr
1 Wzoru Oferty będącej załącznikiem
nr 2 do SIWZ).
Uwaga:
1. Dowodami określającymi, czy
dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane w sposób należyty są:
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Zamawiającego lub gdy z
poświadczenia albo z innego
dokumentu wynika, że zamówienie
nie zostało
wykonane lub zostało wykonane
nienależycie, Zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do
właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawy
były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji
lub
dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
4. Jeżeli zakres wykonanych
lub wykonywanych dostaw
przedstawionych w dokumencie
złożonym na
potwierdzenie, że zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, jest
szerszy od powyżej określonego
przez
Zamawiającego, należy w
wykazie podać wartość dostaw
odpowiadających zakresowi
przedmiotu zamówienia,
przedstawianych na potwierdzenie
warunku udziału w postępowaniu w
zakresie wiedzy i doświadczenia.
5. Równowartość w złotych zadań
rozliczanych w walutach obcych,
zostanie określona według średniego
kursu
złotego w stosunku do walut
obcych ogłoszonego przez NBP
obowiązującego w dniu, w którym
ogłoszenie o
niniejszym postępowaniu zostało
przekazane do Urzędu Publikacji
Unii Europejskiej. W przypadku gdy
w tym
dniu, NBP nie opublikuje tabeli
kursów średnich, Zamawiający
przyjmie jako podstawę kurs z tabeli
kursów
średnich opublikowanych w
dniu najbliższym po dniu, w
którym ogłoszenie o niniejszym
postępowaniu zostało
przekazane do Urzędu Publikacji
Unii Europejskiej.
2) dokument:
a) informacja banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej

a) poświadczenie – z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
b) w przypadku zamówień na
dostawy – oświadczenie Wykonawcy
– jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w
pkt. a).
2. W przypadku gdy Zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
dostawy wskazane w wykazie,
zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w uwadze
pkt. 1.
3. W razie konieczności, szczególnie
gdy wykaz lub dowody, o których
mowa w SIWZ budzą wątpliwości
Zamawiającego lub gdy z
poświadczenia albo z innego
dokumentu wynika, że zamówienie
nie zostało
wykonane lub zostało wykonane
nienależycie, Zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do
właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawy
były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji
lub
dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
4. Jeżeli zakres wykonanych
lub wykonywanych dostaw
przedstawionych w dokumencie
złożonym na
potwierdzenie, że zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, jest
szerszy od powyżej określonego
przez
Zamawiającego, należy w
wykazie podać wartość dostaw
odpowiadających zakresowi
przedmiotu zamówienia,
przedstawianych na potwierdzenie
warunku udziału w postępowaniu w
zakresie wiedzy i doświadczenia.
5. Równowartość w złotych zadań
rozliczanych w walutach obcych,
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potwierdzające wysokość
posiadanych
środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
(Załącznik nr 15 do Wzoru Oferty
będącej załącznikiem nr 2 do SIWZ)
– dot.
warunku, o którym mowa w SIWZ,
b) opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia
(Załącznik nr 16 do Wzoru Oferty
będącej załącznikiem nr 2 do SIWZ)
– dot. warunku, o którym mowa w
SIWZ3) oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 Pzp
(Załącznik nr
1 Wzoru Oferty będącej załącznikiem
nr 2 do SIWZ).
2.3. Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia (Załącznik nr 14 do
Wzoru Oferty będącej załącznikiem
nr 2 do
SIWZ).
Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów zgodnie z
pkt. 2.3, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek

zostanie określona według średniego
kursu
złotego w stosunku do walut
obcych ogłoszonego przez NBP
obowiązującego w dniu, w którym
ogłoszenie o
niniejszym postępowaniu zostało
przekazane do Urzędu Publikacji
Unii Europejskiej. W przypadku gdy
w tym
dniu, NBP nie opublikuje tabeli
kursów średnich, Zamawiający
przyjmie jako podstawę kurs z tabeli
kursów
średnich opublikowanych w
dniu najbliższym po dniu, w
którym ogłoszenie o niniejszym
postępowaniu zostało
przekazane do Urzędu Publikacji
Unii Europejskiej.
2.3. Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia (Załącznik nr 14 do
Wzoru Oferty będącej załącznikiem
nr 2 do
SIWZ).
Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów zgodnie z
pkt. 2.3, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
Dokumenty są składane w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
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nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
Dokumenty są składane w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
Zobowiązanie innych podmiotów, o
którym mowa w pkt 2.3 winno być
złożone w formie pisemnej (oryginał).
Pełnomocnictwo należy dołączyć w
oryginale lub kopii, potwierdzonej za
zgodność
z oryginałem notarialnie.
Zamawiający nie dopuszcza
składania pełnomocnictw w formie
elektronicznej lub faksem.
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 Pzp, kopie
dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są
poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub te podmioty.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument,
który w
wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku.
3. Dokumenty zastępcze:
3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w §3 ust. 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie
rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być
składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) tj.:

Zobowiązanie innych podmiotów, o
którym mowa w pkt 2.3 winno być
złożone w formie pisemnej (oryginał).
Pełnomocnictwo należy dołączyć w
oryginale lub kopii, potwierdzonej za
zgodność
z oryginałem notarialnie.
Zamawiający nie dopuszcza
składania pełnomocnictw w formie
elektronicznej lub faksem.
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 Pzp, kopie
dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są
poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub te podmioty.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
Wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument,
który w
wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku.
3. Dokumenty dla wykonawców
mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w §3 ust. 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie
rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być
składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) tj.:
1) zamiast aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności
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1) zamiast aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, aktualnego
zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego,
aktualnego
zaświadczenia właściwego oddziału
ZUS/KRUS oraz aktualnej informacji
z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 Pzp,
- składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) zamiast aktualnej informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8, 10
i 11 Pzp,
- 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,
10 i 11 Pzp.
3.2 Dokumenty, o których mowa
w pkt 3.1. 1) lit. a i c oraz w 3.1. 2)
- składane na potwierdzenie, że
wobec
Wykonawcy nie otwarto likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości oraz nie
orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie, powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu

gospodarczej, aktualnego
zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego,
aktualnego
zaświadczenia właściwego oddziału
ZUS/KRUS oraz aktualnej informacji
z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 Pzp,
- składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) zamiast aktualnej informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8, 10
i 11 Pzp,
- 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,
10 i 11 Pzp.
3.2 Dokumenty, o których mowa
w pkt 3.1. 1) lit. a i c oraz w 3.1. 2)
- składane na potwierdzenie, że
wobec
Wykonawcy nie otwarto likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości oraz nie
orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie, powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt. 3.1. 1) lit. b, składany
na potwierdzenie, że Wykonawca
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składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt. 3.1. 1) lit. b, składany
na potwierdzenie, że Wykonawca
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, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3.3. 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 pkt.
3.1., 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. Przepis pkt. 3.2.
stosuje się odpowiednio.
3.4. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.

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, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3.3. 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 pkt.
3.1., 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. Przepis pkt. 3.2.
stosuje się odpowiednio.
3.4. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja IV: Procedura IV.3)
Informacje administracyjne: IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:

Zamiast:
Data: 27/05/2016 Godzina: 12:00

Powinno być:
Data: 15/07/2016 Godzina: 12:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja IV: Procedura IV.3)
Informacje administracyjne: IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:

Data : 27/05/2016 (dd/mm/rrrr)
Godzina12:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:
Katowice

Powinno być:

Data : 15/07/2016 (dd/mm/rrrr)
Godzina12:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:
Katowice (kod: 40-040), ul. Wita
Stwosza 7
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja VI: VI.3) Informacje
dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

Zamiast:

Zamówienie w części dla
Zamawiającego 2 planowane
jest do finansowania ze środków
finansowych Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020.
Zamawiający 2 stara się o
pozyskanie środków w ramach ww.
programu.
Zamawiający może unieważnić
postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie
zostały mu przyznane.

Powinno być:

Zamówienie w części dla
Zamawiającego 2 planowane
jest do finansowania ze środków
finansowych Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Zamawiający 2 stara się o
pozyskanie środków w ramach ww.
programu.
Termin realizacji zamówienia -
od dnia zawarcia umowy do dnia
31.07.2018 r. ze szczegółowym
określeniem w harmonogramie
dostaw:
1) w części dotyczącej dostawy
EZT – od dnia wejścia w życie
Umowy do dnia 31 lipca 2018
r., tj. do dnia odbioru bez uwag
ostatniego wchodzącego w skład
zamówienia z opcji i dostarczenia
wszelkiej wymaganej dokumentacji
technicznej, z zastrzeżeniem §13
i §15 załącznika nr 3 do SIWZ;
terminy dostaw poszczególnych EZT
zostały określone w Harmonogramie
Dostaw stanowiącym załącznik nr 4
do SIWZ,
2) w części dotyczącej gwarancji
– od dnia odbioru danego EZT
przez Zamawiającego 1 przez
okres wskazany w złożonej przez
Wykonawcę ofercie,
3) w części dotyczącej świadczenia
usług utrzymania EZT – przez okres
liczony od dnia protokolarnego
odbioru dostawy poszczególnych
EZT, do wykonania pierwszego
przeglądu 3 poziomu utrzymania dla
każdego EZT, z zastrzeżeniem §14
załącznika nr 3 do SIWZ.
Zamawiający przewidują możliwość
dokonania istotnych zmian
postanowień zawartej Umowy
w oparciu o art. 144 Pzp, w stosunku
do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w
zakresie:
a) wystąpienia wydarzenia
nieprzewidywalnego, pozostającego
poza kontrolą Stron Umowy,
występujące po podpisaniu Umowy,
a powodującego niemożliwość
wywiązania się z Umowy w jej
przyjętym brzmieniu,
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b) zmiany istotnych przepisów
prawa Unii Europejskiej lub
prawa krajowego powodujących
konieczność dostosowania
dokumentacji do zmiany przepisów,
które nastąpiły w trakcie realizacji
zamówienia,
c) wystąpienia okoliczności, których
Strony Umowy nie były w stanie
przewidzieć pomimo zachowania
należytej staranności;
d) zmiany w normach lub przepisach
powszechnie obowiązujących,
kart UIC i TSI, a dotyczących
pojazdów szynowych, przy czym
ewentualne zmiany kosztów
obciążają Wykonawcę,
e) zastąpienia zaoferowanych
produktów, materiałów i urządzeń,
które zostały wycofane z produkcji
w trakcie realizacji umowy,
nowszymi produktami, materiałami
i urządzeniami, o funkcjonalności i
wydajności nie gorszej niż pierwotnie
zaoferowane na podstawie wymagań
SOPZ; przy zaistnieniu opisanej
sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy
nie może ulec zmianie,
f) zmiany podwykonawców w tym
podwykonawców na zasobach,
których Wykonawca opierał się
wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu pod
warunkiem, że nowy podwykonawca
wykaże spełnianie warunków
w zakresie nie mniejszym niż
wymagane w SIWZ,
g) wprowadzenia dodatkowego
podwykonawcy pod warunkiem
uzyskania zgody Zamawiających i
spełnienia warunków w zakresie nie
mniejszym niż wymagane w SIWZ,
h) zmiany w zakresie wysokości
wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku zmiany:
• stawki podatku od towarów i usług,
• wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (tj. z dnia 10 listopada 2015 r.
- Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), jeżeli
Wykonawca udowodni, że powyższa
zmiana wpływa na koszt wykonania
Zamówienia,
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• zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, jeżeli
Wykonawca udowodni, że powyższa
zmiana wpływa na koszt wykonania
Zamówienia,
i) zmiany w zakresie Dokumentacji
Systemu Utrzymania, niezbędnej
dla zapewnienia należytego
wykonywania usług utrzymania EZT.
Wymagania dotyczące
zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy.
1. Przed zawarciem Umowy
Wykonawca zobowiązany jest
do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy
na sumę stanowiącą 5 % ceny
całkowitej podanej w ofercie, tj.
ceny całkowitej brutto zamówienia
gwarantowanego i ceny całkowitej
brutto zamówienia w opcji.
2. Zabezpieczenie może być
wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest
zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity
z dnia 27 listopada 2014 r.: Dz. U. z
2014 r., poz. 1804, z późn. zm.).
3. Za zgodą Zamawiającego,
zabezpieczenie może być wnoszone
również:
1) w wekslach z poręczeniem
wekslowym banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo – kredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu
na papierach wartościowych
emitowanych przez Skarb
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Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu
rejestrowego na zasadach
określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Zabezpieczenie wnoszone w
pieniądzu Wykonawca wpłaca
przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. 11 1240 6292 1111
0010 6690 0200
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono
w pieniądzu, Zamawiający
przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający
zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy. W
przypadku wniesienia wadium w
pieniądzu Wykonawca może wyrazić
zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
6. Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy wnoszone w
pieniądzu powinno się znaleźć na
koncie Zamawiającego najpóźniej
wraz z zawarciem umowy. W
przypadku wniesienia wadium
w pieniądzu Wykonawca może
wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy wnoszone w
pozostałych formach należy złożyć
w sekretariacie pok. 223 w siedzibie
Zamawiającego, najpóźniej wraz z
zawarciem umowy.
7. W trakcie realizacji Umowy
Wykonawca może dokonać zmiany
formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w pkt. 2.
Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana
z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
8. Za zgodą Zamawiającego,
Wykonawca może dokonać zmiany
formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w pkt.
3. Zmiana formy zabezpieczenia
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jest dokonywana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
9. Zamawiający zwraca
zabezpieczenie w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonane. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie
może przekraczać 30% wysokości
zabezpieczenia. Kwota ta jest
zwracana nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi za wady.
10. W przypadku wniesienia
zabezpieczenia w formie
niepieniężnej, dokumenty
je stanowiące powinny być
złożone w formie umożliwiającej
Zamawiającemu pozostawienie 30%
jego wartości na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi.
Dopuszcza się przedłożenie
zabezpieczenia zarówno w formie
jednego dokumentu, w którym
rozgraniczone będą wartości i
okresy zabezpieczenia na czas
realizacji zadania oraz na okres
obowiązywania rękojmi, jak
również złożenie dwóch odrębnych
dokumentów.
Zamawiający wyklucza z
postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcę, który w
okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, w szczególności, gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą
dowolnych środków dowodowych.
Zamawiający nie wyklucza z
postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy, który
udowodni, że podjął konkretne środki
techniczne, organizacyjne i kadrowe,
które mają zapobiec zawinionemu i
poważnemu naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz
naprawił szkody powstałe w
wyniku naruszenia obowiązków
zawodowych lub zobowiązał się do
ich naprawienia.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV : Procedura IV.3)
Informacje administracyjne: IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:

Zamiast:
27/05/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/07/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV : Procedura IV.3)
Informacje administracyjne: IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
27/05/2016   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/07/2016   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja II: II.3) Czas trwania
zamówienia lub termin realizacji:

Zamiast:
30/04/2017
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
______
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-079588
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