KOLEJE WIELKOPOLSKIE Sp. z o.o.
ul. Składowa 5 , 61-897 Poznań, tel. 61 279 27 00 fax. 61 279 27 09
e-mail: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl

Wymagania kwalifikacyjne jakie musi spełniać Wykonawca
(producent/dostawca) wykonujący usługi w zakresie dostaw podzespołów
i urządzeń na zlecenie spółki „Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.”
Niniejszy kwestionariusz jest DOKUMENTEM WEWNĘTRZNYM, a dane w nim
zgromadzone będą wykorzystane jedynie do przeprowadzenia oceny Dostawcy z punktu
widzenia spółki „Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.”

WYMAGANE DOKUMENTY, ZAŚWIADCZENIA, OŚWIADCZENIA
Lp.
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WYMAGANIA
Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualnego zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia go w siedzibie „Koleje
Wielkopolskie Sp. z o.o.” w Poznaniu
Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Dostawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju, z którego pochodzi osoba,
w zakresie określonym w § 16, punkt 3 d) - h) Regulaminu, wystawiona nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed terminem złożenia go w spółce „Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.”
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotu zbiorowego (albo
równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego
kraju pochodzenia podmiotu), w zakresie określonym § 16, punkt 3 i) Regulaminu,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia go spółce „Koleje
Wielkopolskie Sp. z o.o.”.
Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że Dostawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat bądź 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 terminem złożenia go w spółce „Koleje Wielkopolskie
Sp. z o.o.”.
Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że Dostawca nie zalega
z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne bądź
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 terminem
złożenia go w spółce „Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.”.
Dostarczenie wypełnionego kwestionariusza dostawcy (dostępne na stronie
http://kolejewlkp.pl/wp-content/uploads/2011/12/Kwestionariusz-wniosek-dostawcykwalifikowanego.pdf)
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Uwagi:
1. Jeżeli powyższa dokumentacja została złożona w ramach postępowania przetargowego nie
jest wymagane powtórne przedkładanie dokumentów w ramach procesu kwalifikacji
dostawców.

WYMAGANIA ORGANIZACYJNE I KADROWE,
KTÓRE WINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA
L p.

WYMAGANIA
zezwolenie wydane

Dokument potwierdzający
Wykonawcy na produkcję
podzespołów *, **.
Udokumentowane procedury: zarządzania usterkami/niesprawnościami/reklamacjami,
gospodarki magazynowej/zarządzania zleceniami, zarządzania produkcją*,
2
zarządzania personelem – możliwe jest zewryfikowanie sposobu wykonywania
procesu pod względem zgodności z procedurami.
Dokument
potwierdzający
zgodność
oferowynych
podzespołów/urządzeń
3
z odpowiednimi normami technicznymi, np. deklaracja zgodności, świadectwo
odbioru, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, itp.
Dokument potwierdzający nabycie/utrzymanie uprawnień pracowników do
4
wykonywania określonych czynności w procesie produkcji, np. w zakresie
spawalnictwa, obsługi dźwigników, przesuwnic, itp.*, **
Dokument potwierdzający dysponowanie dokumentacją źródłową (np. konstrukcyjną,
5
normami technicznymi, itp.) niezbędną do zapewnienia prawidłowości produkcji*
Dokumentacja techniczno – ruchowa oferowanego podzespołu/urządzenia
zawierająca instrukcję obsługi, zasady utrzymania i konserwacji/czyszczenia.
6
Dokumentacja powinna byc zgodna z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r
* - dotyczy tylko producentów podzespołów i urządzeń,
1

** - w razie potrzeby.

Wpisanie Dostawcy na listę kwalifikowanych dostawców następuje gdy:
a) Dostawca spełnia powyższe wymagania,
b) Przeprowadzony u Dostawcy audyt zakończony został wynikiem pozytywnym.
Dostawca zostanie usunięty z listy kwalifikowanych dostawców gdy:
a) Odrzucona zostanie przez Dostawcę reklamacja realizacji usług/ dostaw
zgłoszona w wyniku negatywnej oceny kontroli w zakresie zgodności z umową
oraz bezpieczeństwa kolejowego,
b) Przeprowadzony u Dostawcy okresowy audyt zakończony został wynikiem
negatywnym.
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