Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: KW-P-78/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej SIWZ)
„Dostawa generatora i elementów do generatora do
autobusów szynowych SA132”
Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
ul. Składowa 5
61-897 Poznań
NIP: 778 146 97 34 , REGON: 301326581
fax. + 48 61 279 27 08
godziny urzędowania: 7:30 – 15:30
e-mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
strona internetowa: www.koleje-wielkopolskie.com.pl

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – dalej
Ustawa Pzp.
3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Ustawa
Pzp oraz inne obowiązujące akty prawne, w tym m.in.:
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477).
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

Wartość zamówienia:
Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 443 000 euro,
o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy Pzp.
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 i nast.
Ustawy Pzp.
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Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa generatora i elementów do generatora do
autobusów szynowych SA132, których rodzaj, opis i warunki dostawy określone zostały
w załączniku nr 2 (Formularz cenowy) oraz w załączniku nr 4 (Wzór umowy) do
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Na podstawie załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy) zostanie przygotowany
załącznik do umowy.
2. Oferowane do przetargu części zamienne muszą:
-

ściśle odpowiadać wymogom określonym w załączniku nr 2 do SIWZ,

-

być oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, nieobciążone prawami osób
trzecich,

-

spełniać odpowiednie wymagania jakościowe oraz wymogi europejskich norm
lub Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

-

przy dostawie posiadać dokument kontroli jakości 2.1 (wymóg dotyczący
dokumentu kontroli jakości doprecyzowany został w odniesieniu do każdej
pozycji asortymentowej i wskazany w Formularzu cenowym stanowiącym
załącznik 2 do SIWZ) wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 lub
normę równoważną, która winna być przywołana i wg której winna być
zapewniona zgodność Towaru z wystawionym świadectwem/dokumentem.

KOD CPV 34631000-9 części lokomotyw lub taboru kolejowego
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7
Ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6
Ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający korzysta z uprawnienia zapisanego w art. 24aa Ustawy Pzp, tj. najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
9. Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę w niniejszym postępowaniu,
zobowiązany będzie w terminie tygodnia od dnia jej zawarcia, do przystąpienia do
procedury kwalifikacyjnej, celem wprowadzenia go na Listę Kwalifikowanych
Dostawców (dalej LKD) Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o. Powyższe nie dotyczy
podmiotów, które już zostały na tę listę wpisane w zakresie związanym z przedmiotem
zamówienia. Wymagania kwalifikacyjne jakie musi spełniać Wykonawca, aby zostać
wpisany na LKD, znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.kolejewielkopolskie.com.pl w zakładce „Informacje dla Dostawców”.
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Lista, o której mowa powyżej nie jest równoznaczna z systemem kwalifikowania
wykonawców w rozumieniu art. 134a do art. 134e Ustawy Pzp.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w
terminie nie dłuższym niż 20 (dwadzieścia) dni roboczych od daty wysłania przez
Zamawiającego zamówienia, w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 7:30 – 15:00. Zamawiający
uprawniony jest złożyć zamówienie w okresie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia podpisania
umowy.
2. Termin określony w ust. 1 jest jednocześnie terminem obowiązywania umowy.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy Pzp z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24
ust. 1 pkt 14 Ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana
za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej,
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje (przy czym w tym przypadku
będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie dostawę/dostawy części zamiennych do
taboru kolejowego, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 45 000,00 zł brutto
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
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3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w ust. 2 pkt 2)–3) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia – zobowiązanie (w oryginale) należy złożyć wraz z ofertą.
5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy Pzp z uwzględnieniem zastrzeżenia opisanego w ust. 1 pkt 1)
niniejszego rozdziału.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w ust. 3.
7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów,
które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

8.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
Ustawy Pzp.
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9.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie
się Wykonawców składających ofertę jako konsorcjum lub spółka cywilna;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego - w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli nie
wynika ono z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. umowa
Konsorcjum lub umowa spółki cywilnej). W przypadku szczegółowego określenia
zakresu udzielonego pełnomocnictwa w Części II w sekcji B JEDZ i złożenia w
tym zakresie oświadczenia woli w treści JEDZ, a także prawidłowego (zgodnie z
zasadami reprezentacji) podpisania dokumentu JEDZ, nie jest konieczne tworzenie
i dołączanie do oferty odrębnego dokumentu pełnomocnictwa;
3) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Umowa taka winna określać w szczególności strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i
rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia;
5) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia wymienione
w rozdziale 6 ust. 6 i 7 muszą być złożone przez każdego z tych Wykonawców.
6) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia, spełnienie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane
będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzone będzie w
odniesieniu do każdego z Wykonawców.

Rozdział 6.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, wykonawca musi złożyć przed
upływem terminu składania ofert, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (w
oryginale) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „JEDZ”) - JEDZ stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ.
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JEDZ powinien być sporządzony zgodnie z formularzem określonym w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku
ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia.
JEDZ musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
W JEDZ w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu należy podać następujące informacje:
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13
– 14 Ustawy Pzp informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ, w Części III lit.
C wiersz pierwszy JEDZ oraz w Części III lit. D JEDZ (z zastrzeżeniem, że w
postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega
wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w
tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit.
d. Ustawy Pzp);
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15
Ustawy Pzp – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16
Ustawy Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17
Ustawy Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18
Ustawy Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19
Ustawy Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20
Ustawy Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21
Ustawy Pzp – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22
Ustawy Pzp – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;
- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje wymagane w
Części IV sekcja .
Ponadto JEDZ należy wypełnić według instrukcji UZP zamieszczonej na stronie
internetowej UZP:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelnianiaJEDZ-ESPD.pdf
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
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powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ
dotyczące tych podmiotów oraz przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty wymienione w ust. 6 niniejszego rozdziału.
JEDZ podmiotu udostępniającego swoje zasoby powinien mieć formę dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten
podmiot.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają wstępne spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
JEDZ każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
powinien mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
4. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym
jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
5. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych
dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp:
1) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, tj. wykazu obejmującego dostawę/dostawy części zamiennych do taboru
kolejowego, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż:
- 45 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100),
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przy czym w
tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) –
z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 5 pkt 1) są:
 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane,
 jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
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6. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z
udziału w postępowaniu przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych
dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności - z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ;
3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne z
wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ;
7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia
na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa
każdy z wykonawców. Wzór oświadczenia o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
8. Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa
rozdz. 6 ust. 6 pkt 1 SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp (z
zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp).
9. Dokumenty, o których mowa w rozdz. 6 ust. 8 SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w rodz. 6 ust. 8 SIWZ, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
8

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis rozdz. 6 ust. 9 SIWZ stosuje się.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w rozdz. 6 ust. 6 pkt 1 SIWZ, składa dokument, o
którym mowa w rozdz. 6 ust. 8 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i
21 Ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp). Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis rozdz. 6 ust. 9 SIWZ stosuje się.
13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
14. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy Pzp (z zastrzeżeniem
art. 133 ust. 4 Pzp), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje
się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
15. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp.
16. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
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Rozdział 7. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.
1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw
wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w § 2 (składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu), § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz
form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej
zwanego „Rozporządzeniem”, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
4. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w § 2 (składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), §
5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) Rozporządzenia, które znajdują
się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
Ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
6. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu oraz rozdziale 6, dotyczące
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.
7. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
w ust. 6, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
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ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
12. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące
warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż
określono to w niniejszej SIWZ, zamawiający jako średni kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia w zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej (dalej Dz.U.UE). Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany
średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej
opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich-tabela A”
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
13. Jeżeli wykonawca nie złoży JEDZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w Ogłoszeniu o
zamówieniu i SIWZ.
16. Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 9 pkt 2) SIWZ oraz rozdziale 12 ust.1
pkt 3) SIWZ winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
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Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać:
- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.),
- osobiście,
- za pośrednictwem posłańca,
- poczty elektronicznej (e-mail).
Oferta, oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 6 ust. 5-16 SIWZ (również w
przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp)
muszą mieć formę pisemną. JEDZ, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 1-4 SIWZ, musi
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę,
jest poczta elektroniczna.
UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive), czy
pisemnie jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
1) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych
danych: .pdf, .doc, .docx.
2) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny.
3) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego
JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w Ustawie z dnia 5
września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z
2016 r. poz. 1579).
4) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj.
opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się
narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje
dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na
rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub
komercyjnych. Możliwość odszyfrowania przez Zamawiającego przekazanego
dokumentu JEDZ nie może powodować po stronie Zamawiającego konieczności
zakupu specjalnego oprogramowania.
5) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty
składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne,
również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w
szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub
procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
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6) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki
sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać nazwę
Wykonawcy oraz oznaczenie: „KW-P-78/2018 – Dostawa generatora i
elementów do generatora do autobusów szynowych SA132”.
7) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości
zawierającej JEDZ.
8) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej
JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
9) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ
składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp; w takim przypadku
Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się
numerem postępowania określonym w SIWZ.
5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Wojciech Kamiński
e-mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl

Rozdział 9. Wyjaśnienia i zmiana SIWZ.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie późnej niż, na
6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg składania wniosku, o którym
mowa w ust. 1.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.koleje-wielkopolskie.com.pl w zakładce „Przetargi”, na której została udostępniona
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
5. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępniana na
stronie internetowej.
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Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 11. Termin związania ofertą.
1. Okres związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1
do SIWZ.
2) Wypełniony Formularz cenowy – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2
do SIWZ
3) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, w
przypadku jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.
4) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w
rozdziale 6 ust. 1-3 SIWZ – JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. UWAGA !
JEDZ sporządzony, zgodnie z postanowieniami rozdziału 8 wyłącznie w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
należy przesłać na adres email: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
5) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale 5 ust. 4 SIWZ , w przypadku, gdy
Wykonawca, polega na zdolnościach innych podmiotów.
2. Oferta powinna spełniać zasady określone w SIWZ, tj:
1) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych
dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu
międzynarodowym.
2) oferta oraz wszystkie jej załączniki (wszystkie zapisane strony) muszą być
podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu
Wykonawcy (osoby wymienione we właściwym rejestrze, bądź umocowane
do składania oświadczeń woli na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez osoby uprawnione).
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3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5) treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6) wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą
Wykonawcy.
7) odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w
załącznikach.
8) jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.
9) zaleca się, aby ponumerować każdą ze stron, a cała oferta wraz z załącznikami
była w trwały sposób ze sobą połączona w taki sposób, aby uniemożliwić jej
dekompletację.
10) jeżeli pytanie w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie
dotyczy”.
11) niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić
w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby
upoważnionej, poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.
12) ofertę należy umieścić w kopercie, zamkniętej uniemożliwiającej jej
wcześniejsze otwarcie i ujawnienie treści oferty.
13) na kopercie należy umieścić nazwę Zamawiającego oraz oznaczenie
postępowania, tzn.: „KW-P-78/2018 – Dostawa generatora i elementów do
generatora do autobusów szynowych SA132”. Nie otwierać przed godz. …….
dnia …………….
14) w przypadku niewłaściwego zaadresowania oferty Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenie wynikłe z tego braku, np. przypadkowe
otwarcie ofert przed wyznaczonym terminem otwarcia.
15) jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, to
przed upływem terminu składania ofert składa oświadczenie o wycofaniu
swojej oferty sporządzone wg powyższych zasad, umieszczone w kopercie z
naniesionym dodatkowym napisem: COFNIĘCIE OFERTY – Przetarg
nieograniczony „KW-P-78/2018 – Dostawa generatora i elementów do
generatora do autobusów szynowych SA132”.
16) jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została
wcześniej złożona, to przed upływem terminu składania ofert składa nową
(poprawioną) ofertę sporządzoną wg powyższych zasad i umieszczoną w
kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: ZMIANA OFERTY – Przetarg
nieograniczony „KW-P-78/2018 – Dostawa generatora i elementów do
generatora do autobusów szynowych SA132”.
17) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z
późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą
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one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
18) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę przekazane w taki sposób, by
Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie dokumenty składane w trakcie
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
19) zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane,
jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października
2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
20) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 Ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub
dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenia
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca
oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
21) zaleca się zachować kopię złożonej oferty.
22) oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp).
Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy
zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert.

Rozdział 13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 22.10.2018r. do godz. 13:30 w siedzibie
Zamawiającego:
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., sekretariat
ul. Składowa 5
61-897 Poznań
2. Oferty, które dotrą do Zamawiającego po terminie składania ofert, będą traktowane
jako oferty złożone po terminie.
3. O fakcie złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia
Wykonawcę. Zwrot ofert złożonych po terminie nastąpi po upływie terminu do
wniesienia odwołania.
4. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.10.2018r. o godz. 14:00
w siedzibie Zamawiającego:
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
salka konferencyjna
ul. Składowa 4 - III piętro
61-897 Poznań
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

Rozdział 14. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie wyceny wszystkich pozycji wchodzących w
skład przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich wymagań określonych w
Formularzu cenowym oraz wzorze umowy. Wykonawca określi cenę za realizację
całości zamówienia. W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej należy
uwzględnić wszystkie opłaty i inne należności płatne przez Wykonawcę, jak również
wszelkie elementy ryzyka związanego z wykonaniem całości zamówienia. Ceny
określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy.
2. W Formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową netto oraz cenę jednostkową
brutto dla każdej z pozycji, a także cenę łączną brutto dla każdej pozycji, stanowiącą
iloczyn ilości danej pozycji oraz ceny jednostkowej brutto danej pozycji Formularza
cenowego. Ceny łączne brutto wszystkich pozycji należy zsumować. Suma ta będzie
stanowić całkowitą wartość brutto oferty. Tak obliczoną całkowitą wartość brutto
oferty należy przenieść do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ).
W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną całkowitą brutto oferty wpisaną do
Formularza cenowego i wpisaną do Formularza ofertowego, Zamawiający zawsze za
prawidłową uzna cenę całkowitą brutto oferty z Formularza cenowego stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym powinna uwzględniać
wszystkie koszty realizacji zamówienia, o których jest mowa w niniejszej SIWZ wraz z
należnym podatkiem VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków
Wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
4. Ryzyko niewłaściwego oszacowania ceny oferty obciąża Wykonawcę.
5. Ceny muszą być podane i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki
poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do jednego
grosza).
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w
walutach obcych.
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
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tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których
dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
Brak wskazania w ofercie informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty Wykonawcy nie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług.
8. Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są
zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w Polsce, zobowiązani są do podania ceny za
wykonanie zamówienia w PLN bez podatku VAT (netto). Zamawiający do
przedstawionej w ofercie ceny netto doliczy kwotę podatku VAT, którą miałby
obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak wyliczoną cenę
przyjmuje do porównania z cenami innych ofert.
9. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek – w szczególności polegające na
błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w
konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian Zamawiający poprawi
końcową wartość oferty. Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za
prawidłową uzna cenę jednostkową netto.
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
10. Szczegółowe zasady prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą, zawarto w załączniku nr 4
do SIWZ - wzór umowy.

Rozdział 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.
1. Ustala się następujące kryterium oceny ofert:
cena brutto – 100 %
2. Zasady oceny ofert:
Cena brutto - maksymalną ilość 100 punktów otrzyma Wykonawca, który poda najniższą
cenę za wykonanie zamówienia. Pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów obliczoną
według wzoru:

A

=

Najniższa zaoferowana cena brutto spośród badanych
ofert
Cena brutto oferty badanej

X

100 pkt
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zaokrąglenie następować będzie do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt
pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt
Ocenie będzie podlegać podana w ofercie cena brutto wykonania zamówienia.

Rozdział 16. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryterium oceny ofert określone w SIWZ.
2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adres, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy Pzp, braku równoważności
lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2 ppkt a) oraz ppkt d), na
stronie internetowej.
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 2, jeżeli ich
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
5. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie i
miejscu podpisania umowy.
6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

Rozdział 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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Rozdział 18. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne
warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
na takich warunkach.
1. Istotne postanowienia umowy, wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy zawarte są we wzorze umowy, który
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia
publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w
przedmiotowym postępowaniu, na warunkach określonych we wzorze umowy, który
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego powinna być za każdym razem
oceniana z punktu widzenia zgodności z przepisami regulującymi dopuszczalność zmian
umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności art. 144 ust.1 Ustawy
Pzp.
4. Inicjujący zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego winien w formie
pisemnej przedstawić drugiej stronie umowy o udzielenie zamówienia publicznego
wniosek o wprowadzenie przedmiotowych zmian wraz z jego uzasadnieniem.

Rozdział 19. Pouczenie o ośrodkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
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. Środkami ochrony prawnej są:
a) Odwołanie, które przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp. Odwołanie wnosi
się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie przewidzianej w art. 180 ust.
4 Ustawy Pzp, w terminach określonych w art.182 Ustawy Pzp. Odwołujący
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.
b) Skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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3. 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.

Rozdział 20. Podwykonawcy.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców (załącznik nr 1 do SIWZ, JEDZ: cz. II, sekcja D, cz. IV, sekcja C,
pkt 10).
3. Wykonawca za działania i zaniechania podwykonawcy odpowiada jak za działania i
zaniechania własne.

Rozdział 21. Pozostałe informacje.
1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie
stanowią inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy
Pzp.
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach
postępowania jest Spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Składowa 5, 61-897 Poznań, mail: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl
b) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez email: iod@koleje-wielkopolskie.com.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Dostawa generatora i elementów do generatora do autobusów szynowych
SA132” – KW-P-78/2018;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. Ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy. Dane osobowe wynikające z zawartej umowy będą
przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z
zawartą umową.
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
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g)
h)
−
−
−
−

i)
−
−
−

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Integralną częścią SIWZ są załączniki :
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określonych
w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Ustawy Pzp
Załącznik nr 7 – Wykaz dostaw

Zatwierdzam:
……………………………………………….

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*
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