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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253198-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
2016/S 140-253198
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 7
Katowice
40-040
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Organizacyjno-Prawny
Tel.: +48 727030062
E-mail: jkolodziejczyk@kolejeslaskie.com
Faks: +48 324940662
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:
Usługa naprawy 4 poziomu utrzymania dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 14WE użytkowanych
przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem prac dodatkowych.
Numer referencyjny: KS/ZP/45/2016

II.1.2)

Główny kod CPV
50222000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Zamówienie obejmuje naprawę 4 poziomu utrzymania wraz z wykonaniem następujących prac dodatkowych:
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— dostosowanie systemu informacji pasażerskiej wraz z systemem monitoringu na pojazdach typu 14WE o nr
fabrycznych 01 i 03 do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania
pojazdów kolejowych (Dz. U. z 14 lutego 2013 r., poz. 211) i polecenia Wiceprezesa Urzędu Transportu
Kolejowego nr DBK-550/R-09.1/KB/11 z 28 grudnia 2011 r. dotyczącego wdrożenia rekomendacji Państwowej
Komisji Badań Wypadków Kolejowych nr PKBWK-076-305/RL/R/11 z 22 listopada 2011 r. dotyczącej rejestracji
obrazu przed pojazdem oraz głosu w kabinie maszynisty.
— wyposażenie w kabinę WC pojazdów typu 14WE o nr fabrycznych 01 i 03,
— wykonanie nowej malatury pojazdów typu 14WE o nr fabrycznych 01 i 03.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 850 000.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48813100
35120000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szczegółowy opis przedmiotu (w tym miejsce realizacji) Zamówienia zawiera wzór Umowy wraz z załącznikami
stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje naprawę 4 poziomu utrzymania wraz z wykonaniem następujących prac dodatkowych:
— dostosowanie systemu informacji pasażerskiej wraz z systemem monitoringu na pojazdach typu 14WE o nr
fabrycznych 01 i 03 do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów
kolejowych (Dz. U. z 14 lutego 2013 r., poz. 211) i polecenia Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr
DBK-550/R-09.1/KB/11 z 28 grudnia 2011 r. dotyczącego wdrożenia rekomendacji Państwowej Komisji Badań
Wypadków Kolejowych nr PKBWK-076-305/RL/R/11 z 22 listopada 2011 r. dotyczącej rejestracji obrazu przed
pojazdem oraz głosu w kabinie maszynisty.
— wyposażenie w kabinę WC pojazdów typu 14WE o nr fabrycznych 01 i 03,
— wykonanie nowej malatury pojazdów typu 14WE o nr fabrycznych 01 i 03.

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 850 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

22/07/2016
S140
http://ted.europa.eu/TED

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

2/6

Dz.U./S S140
22/07/2016
253198-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/6

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w dokumentacji SIWZ zostanie dokonana według formuły „spełnia/
nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w dokumentacji SIWZ.
2.W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca przedkłada:
2.1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę/
osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ (w
zakresie części II wzoru tego oświadczenia); w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
Zamówienia oświadczenie powinno zostać złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie Zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (w zakresie części II wzoru
tego oświadczenia),
2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp, wystawiony nie
wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.3.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,
2.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
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2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
2.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2.8. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada informacje, że nie
należy do grupy kapitałowej złożone na zasadach określonych w dokumentacji SIWZ.
2.9. Informacje na temat JEDZ zawiera Rozdział 9 pkt 10 SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60 000
PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).
Szczegółowe zasady wniesienia wadium zawarte zostały w Rozdziale 13 SIWZ.
Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w SIWZ i odpowiednich załącznikach do SIWZ.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej do 7 dni po podpisaniu, bez zastrzeżeń,
protokołu odbioru danego pojazdu w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury przez
Zamawiającego. Faktura powinna być wystawiona na Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 7, 40-040
Katowice,
NIP 9542699716.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do
reprezentowania ich w Postępowaniu, albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i do zawarcia Umowy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia są zobowiązani do złożenia w ofercie
dokumentu pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie
do reprezentowania w Postępowaniu, albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie
Zamówienia. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte w odpowiednim załączniku do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
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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: 30/08/2016
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2016

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2016
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Koleje Śląskie Sp. z o.o. pod adresem: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice.

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

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

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:
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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 z 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy.
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:
20/07/2016
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