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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44414-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Tabor kolejowy
2017/S 025-044414
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Raciborska 58
Katowice
40-074
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Organizacyjno-Prawny
Tel.: +48 727030062
E-mail: jkolodziejczyk@kolejeslaskie.com
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kolejeslaskie.com/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://kolejeslaskie.com/bip-2/przetargi/
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:
Dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z
o.o.
Numer referencyjny: KS/ZP/62/2016

II.1.2)

Główny kod CPV
34620000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi
utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z o.o.
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2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (słownie: dwie) odrębne części:
1) Część pierwsza przedmiotu zamówienia:
dzierżawa 7 (słownie: siedmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla
Kolei Śląskich Sp. z o.o.
2)Część druga przedmiotu zamówienia:
dzierżawa 4 (słownie: czterech) elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla
Kolei Śląskich Sp. z o.o.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 31 798 800.00 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:
Dzierżawa 7 (słownie: siedmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla
Kolei Śląskich Sp. z o.o.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34620000
50222000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi
utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z o.o.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (słownie: dwie) odrębne części.
Część pierwsza przedmiotu zamówienia:
dzierżawa 7 (słownie: siedmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla
Kolei Śląskich Sp. z o.o.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 235 600.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
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:
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Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp przewiduje zastosowanie, w odniesieniu do Części nr 1
przedmiotu zamówienia, prawa opcji.
Prawo opcji będzie polegało na:
— w zakresie Części nr 1 przedmiotu zamówienia zwiększeniu liczby dzierżawionych elektrycznych zespołów
trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania, o nie więcej niż 7 (słownie: siedem) elektrycznych
zespołów trakcyjnych,
Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę po zawarciu
umowy w danej części niniejszego postępowania odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania
z prawa opcji nie później jednak niż do dnia 30.9.2017 r.
Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji.
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający korzysta z uprawnienia zapisanego w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dzierżawa 4 (słownie: czterech) elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla
Kolei Śląskich Sp. z o.o.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
34620000
50222000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi
utrzymania dla Kolei Śląskich Sp. z o.o.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (słownie: dwie) odrębne części.
Część druga przedmiotu zamówienia:
dzierżawa 4 (słownie: czterech) elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania dla
Kolei Śląskich Sp. z o.o.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 563 200.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp przewiduje zastosowanie, w odniesieniu do Części nr 1 i
Części nr 2 przedmiotu zamówienia, prawa opcji.
Prawo opcji będzie polegało na:
— w zakresie Części nr 2 przedmiotu zamówienia zwiększeniu liczby dzierżawionych elektrycznych zespołów
trakcyjnych wraz z świadczeniem usługi utrzymania, o nie więcej niż 4 (słownie: cztery) elektryczne zespoły
trakcyjne,
Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę po zawarciu
umowy w danej części niniejszego postępowania odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji skorzystania
z prawa opcji nie później jednak niż do dnia 30.9.2017 r.
Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający korzysta z uprawnienia zapisanego w art. 24aa ustawy Pzp.

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
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 art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14, jeżeli osoba,
o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia każdy Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80
ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia każdy Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
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formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80
ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:
— dla części I przedmiotu zamówienia – 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych),
— dla części II przedmiotu zamówienia – 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych),
W przypadku Wykonawców przystępujących do więcej niż jednej części, Zamawiający uzna warunek
za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną wartość sumy ubezpieczenia dla
wybranych przez Wykonawcę części, które zostały określone dla poszczególnych części w SIWZ.
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:
— Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą
niż:
— dla części I przedmiotu zamówienia – 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych),
— dla części II przedmiotu zamówienia – 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych),
W przypadku Wykonawców przystępujących do więcej niż jednej części, Zamawiający uzna warunek
za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną wartość sumy ubezpieczenia dla
wybranych przez Wykonawcę części, które zostały określone dla poszczególnych części w SIWZ.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia każdy Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80
ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku
świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie) dostawę (w rozumieniu art. 2
ustawy Pzp) nie mniej niż:
— dla części I przedmiotu zamówienia – 4 elektrycznych pojazdów kolejowych z własnym napędem,
— dla części II przedmiotu zamówienia – 2 elektrycznych pojazdów kolejowych z własnym napędem.
W przypadku Wykonawców przystępujących do więcej niż jednej części, Wykonawca może wykazać na
potwierdzenie spełnienia warunku to samo zamówienie (dostawę) dla większej liczby części, z zastrzeżeniem,
iż liczba elektrycznych pojazdów kolejowych z własnym napędem nie może być mniejsza niż wymagana liczba
dla danej części.
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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:
Wykazu należycie wykonanych,(a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również
wykonywanych należycie) w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, dostawy (w rozumieniu art. 2 ustawy Pzp) nie mniej
niż:
— dla części I przedmiotu zamówienia – 4 elektrycznych pojazdów kolejowych z własnym napędem,
— dla części II przedmiotu zamówienia – 2 elektrycznych pojazdów kolejowych z własnym napędem,
wraz z załączeniem dowodów (poświadczeń), czy zostały wykonane należycie zgodnie z treścią Załącznika nr 3
do niniejszej SIWZ (IDW).
W przypadku Wykonawców przystępujących do więcej niż jednej części, Wykonawca może wykazać na
potwierdzenie spełnienia warunku to samo zamówienie (dostawę) dla większej liczby części, z zastrzeżeniem,
iż liczba elektrycznych pojazdów kolejowych z własnym napędem nie może być mniejsza niż wymagana liczba
dla danej części.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego
we wskazanym przez niego terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia oświadczenia i
dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w JEDZ, o których mowa w § 5 pkt. 1 do 9 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126), szczegółowo opisane w SIWZ z
uwzględnieniem §7 oraz §8 ww. Rozporządzenia.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości
500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100), przy czym Wykonawca składający ofertę na wybraną
część wnosi wadium dla wybranej części w wysokości:
1.1. Część I: 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100),
1.2. Część II: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100),
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie
zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały określone w §7 wzoru umowy stanowiącego:
— I. Części II SIWZ: Wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia dla Części 1 KS/ZP/62/2016,
— II Części II SIWZ: Wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia dla Części 2 KS/ZP/62/2016.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego – w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (w
oryginale) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
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jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. umowa Konsorcjum lub umowa spółki
cywilnej).
2. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne została wybrana, Zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych wykonawców. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się
Wykonawców składających ofertę jako konsorcjum lub spółka cywilna.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawiera:
— I. Części II SIWZ: Wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia dla Części 1 KS/ZP/62/2016,
— II Części II SIWZ: Wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia dla Części 2 KS/ZP/62/2016,

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/03/2017
Czas lokalny: 11:30

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: 14/05/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/03/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Ul. Raciborska 58, budynek A, pok. II.16A, 40-074 Katowice.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje zgodnie z art. 86
ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2017
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