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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

"Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku
ul. Kopernika 60
Białystok
15-397
Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Michaluk
Tel.:  +48 782450851
E-mail: sekretariat.bialystok@p-r.com.pl 
Faks:  +48 856733522
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: https://polregio.pl/pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pl
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:
Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (PU4), wraz z pracami dodatkowymi dwóch autobusów
szynowych typu 218Mc o numerach SA133-019 oraz SA133-020
Numer referencyjny: PRTL4-251-04/2019

II.1.2) Główny kod CPV
50222000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (PU4), wraz z pracami
dodatkowymi dwóch autobusów szynowych o numerach:
1) SA133-019 (o numerach EVN 95 51 2 820 041-2, 95 51 2 820 042-0);
2) SA133-020 (o numerach EVN 95 51 2 820 043-8, 95 51 2 820 044-6).
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2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przewidzianym w Dokumentacji
Systemu Utrzymania (DSU), Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) pojazdu, Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWiO) oraz Instrukcją o utrzymaniu pojazdów kolejowych z napędem Pt-5.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ, stanowiący wzór umowy w
sprawie zamówienia, w tym Załącznik nr 1 do umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (PU4), wraz z pracami
dodatkowymi dwóch autobusów szynowych o numerach:
1) SA133-019 (o numerach EVN 95 51 2 820 041-2, 95 51 2 820 042-0);
2) SA133-020 (o numerach EVN 95 51 2 820 043-8, 95 51 2 820 044-6).
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przewidzianym w Dokumentacji
Systemu Utrzymania (DSU), Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) pojazdu, Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWiO) oraz Instrukcją o utrzymaniu pojazdów kolejowych z napędem Pt-5.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ, stanowiący wzór umowy w
sprawie zamówienia, w tym Załącznik nr 1 do umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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
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
1. Termin wykonania przeglądu każdego Autobusu szynowego wyniesie 90 dni kalendarzowych od dnia odbioru
Pojazdów przez Wykonawcę do naprawy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy:
1) SA133-019 - do dnia 08.01.2020 r.
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3) SA133-020 - do dnia 31.01.2020 r.

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 spełniają warunki udziału w Postępowaniu i
nie podlegają wykluczeniu z Postępowania. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania w przypadkach
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 (z
zastrzeżeniem art. 133 ust. 4) ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku,
poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp".
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania , o którym mowa w ust. 1,
oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowania, o których mowa w sekcji III.1.2)
i sekcji III.1.3), Wykonawca musi przedłożyć w terminie składania ofert aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Oświadczenie o którym mowa w zdaniach poprzednich,
Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej "JEDZ"), w
formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca może
ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części
IV JEDZ. Ponadto Zamawiający żąda wskazania w Części II Sekcji D JEDZ informacji, czy zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom i podania firm podwykonawców.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do złożenia
następujących dokumentów:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu;
2) oświadczenie 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 – dokumenty potwierdzającą dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru albo do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz osoba, której dotyczy dokument ma
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 1 i 4 ,
składa zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 roku,
poz. 1126 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych.
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w ust.
1, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co
najmniej 2 (dwie) umowy na wykonanie przeglądu czynności czwartego poziomu utrzymania lub czynności
piątego poziomu utrzymania o wartości brutto umów w ww. zakresie nie mniejszej niż: 3 000 000,00 zł brutto
każda.
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w ust.
1, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania oferta, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym tylko w dokumentacji zamówienia) oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a 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 wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składnia ofert.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 120 000,00 PLN.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w
art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Warunki dotyczące gwarancji zostały określone w § 10 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

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 § 6 Wzoru umowy stanowiącego
załącznik nr 8 do SIWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku złożenia wspólnej oferty (tj. na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiający, w przypadku
wyboru takiej oferty, zażąda przed zawarciem umów w sprawie niniejszego zamówienia, umowy regulującej
współpracę Wykonawców, którzy złożyli tę ofertę.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ.

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: 07/10/2019
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na Platformie.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, stawiając się na godz. 10:30 w
dniu określonym w ust. 1 u Zamawiającego pod adresem: ul. Kopernika 60, 15-397 Białystok, pok. 206.
Uwaga: Termin z sekcji IV.2.6) liczy się zgodnie z art. 114 Kc-miesiąc liczy się za 30 dni.

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:
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 683),
zgodnie ze wzorem zawartym w dokumentacji postępowania. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
Postępowaniu. Oświadczenie powinno być złożone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
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2. Działając na podstawie art. 24a ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie bada
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w Postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2019
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