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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126646-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Tabor kolejowy
2016/S 072-126646

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 12
Osoba do kontaktów: Bożena Holtz
90-051 Łódź
POLSKA
Tel.:  +48 422361700
E-mail: przetarg.lka@lka.lodzkie.pl 
Faks:  +48 422350205
Adresy internetowe: 
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.lka.lodzkie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu
„Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Łódź.
Kod NUTS PL113

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

mailto:przetarg.lka@lka.lodzkie.pl
www.lka.lodzkie.pl


Dz.U./S S72
13/04/2016
126646-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 11

13/04/2016 S72
http://ted.europa.eu/TED

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

2 / 11

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego 14 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów
trakcyjnych dla potrzeb wykonywania aglomeracyjnych i regionalnych przewozów pasażerskich oraz usługi
utrzymania dostarczonych pojazdów od momentu faktycznego przekazania poszczególnych pojazdów do
eksploatacji do 13.6.2029.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34620000, 50222000, 80511000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Całkowita wielkość i zakres zamówienia określone zostały w SIWZ. Zamawiający przewiduje udzielenie
zamówień uzupełniających zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt 4 Ustawy Pzp.
Szacunkowa wartość bez VAT: 398 834 375,07 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu
składania ofert i obejmować cały okres związania ofertą. Wysokość wadium ustala się na kwotę 3 000 000 PLN
(słownie: trzy miliony złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający ustala
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej łącznej ceny całkowitej brutto
podanej w ofercie.
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku następujących
formach:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Planowane finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –
2020 oraz ze środków własnych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania dostawy pojazdów, w wysokości 35 % ceny
dostawy pojazdów.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a. ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
b. muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ustawy z 29.1.2004
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), dalej zwanej „Ustawą Pzp”,
c. zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres
czynności do których został umocowany pełnomocnik, dane pełnomocnika, wszystkich wykonawców, którzy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,
d. przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać przedstawienia
do wglądu umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego.

III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp oraz nie
podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z
postępowania wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
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a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr
3 do Instrukcji dla Wykonawców, dalej zwanej „IDW”, stanowiącej Część I Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia sporządzonej dla postępowania, dalej zwanej „SIWZ”,
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie należy złożyć w
imieniu wszystkich wykonawców.
b. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 Ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW,
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument składa każdy z
wykonawców występujących wspólnie.
c. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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,
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z
wykonawców występujących wspólnie.
d. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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,
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z
wykonawców występujących wspólnie.
e. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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,
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z
wykonawców występujących wspólnie.
f. 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,
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z
wykonawców występujących wspólnie.
Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Postanowienia dotyczące terminu wystawienia i zakresu dokumentu zawierającego ww. oświadczenie stosuje
się odpowiednio.
g. 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,
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z
wykonawców występujących wspólnie.
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h. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z 16.2.2007
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.) albo informację
o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ww. ustawy, według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 7 do IDW,
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z
wykonawców występujących wspólnie.
3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej:
a. pkt c.-e. i g.– składają dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
i. nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
ii. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
iii. nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.
b. pkt f. – składają zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy
Pzp
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.a.i. oraz iii. oraz pkt b. powyżej, muszą być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.a.ii. powyżej, musi być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3a. i 3b. powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Postanowienie pkt 4 powyżej w
zakresie terminu wydania stosuje się odpowiednio.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zamawiający uzna, że
wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykonawca wykaże, że
posiada:
a. środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 80 000 000 PLN,
b. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 40 000 000 PLN.
2. Wartości podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu danej
waluty, opublikowanego przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej (wg. tabeli A kursów średnich walut obcych). Jeżeli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli
kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu
najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3. Ocena spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej dokonana będzie na podstawie
złożonego przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt III.2.1)2. a. powyżej oraz informacji zawartych
w dokumentach składanych wraz z ofertą:
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a. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
b. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku gdy z dokumentu nie wynika fakt opłacenia polisy, do oferty należy dołączyć również dokument
potwierdzający jej opłacenie.
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oceniał będzie
ich łączną zdolność ekonomiczną i finansową. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5) Ustawy Pzp.
6. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
7.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, Zamawiający,
w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda od wykonawców przedłożenia dokumentów, dotyczących
w szczególności:
a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
8. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, do oferty winien załączyć dokumenty określone w pkt III.2.2) 3.a.-b.
powyżej, dotyczące tego podmiotu lub podmiotów.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zamawiający uzna, że
wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej
jedno zamówienie, w ramach którego dostarczył co najmniej 4 fabrycznie nowe elektryczne zespoły trakcyjne,
wyposażone w urządzenia systemu ETCS co najmniej poziom 1, wraz z zezwoleniem na dopuszczenie do
eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI lub dokumentem równoważnym. Za elektryczny zespół
trakcyjny w rozumieniu niniejszego warunku przyjmuje się co najmniej dwuczłonowy zespół z własnym
napędem.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oceniał będzie
ich łączną wiedzę i doświadczenie. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5) Ustawy Pzp.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Powołanie się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu
(podmiotów) jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot ten (podmioty) będzie brał udział w
wykonaniu zamówienia.
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
żąda od wykonawców przedłożenia dokumentów, dotyczących w szczególności:
a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5. Ocena spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia dokonana będzie na podstawie złożonego
przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt III.2.1) 2 a. powyżej oraz informacji zawartych w
złożonym wraz z ofertą wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW.
6. Dowodami, o których mowa w pkt III.2.3) 5 powyżej są:
a. poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b. oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym
mowa w pkt III.2.3) 5. powyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w lit. a powyżej.
7. W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania ww. warunków dokonana będzie na
podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt III.2.1) 2 a. powyżej.
8. W celu potwierdzenia, że oferowane w ramach zamówienia pojazdy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego, wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i informacje:
a. wypełniony i podpisany formularz „Opis techniczny” wraz z następującymi schematami i rysunkami, według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW:
— rysunek zarysu zewnętrznego pojazdu (skrajnia),
— wizualizację zewnętrzną pojazdu,
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— układ ogólny pojazdu wraz z rozmieszczeniem poszczególnych urządzeń, siedzeń, wyjść awaryjnych,
lokalizacji miejsc przeznaczonych dla kasowników, automatów do sprzedaży biletów, informacji wewnętrznej
audiowizualnej, toalety,
— zwymiarowany przekrój nadwozia pojazdu,
— rysunek silnika trakcyjnego wraz z jego charakterystyką,
— rysunek drzwi wejściowych,
— układ klimatyzacji przedziału pasażerskiego
— układ klimatyzacji kabiny maszynisty,
— wizualizację wnętrza pojazdu,
— wizualizację wnętrza kabiny maszynisty i rysunek pulpitu maszynisty wraz z rozmieszczeniem urządzeń
sterowania i sygnalizacji,
— schemat blokowy i ideowy układu pneumatycznego,
— schemat blokowy i ideowy układu elektrycznego – obwodu głównego,
— schemat blokowy obwodów pomocniczych i sterowania i diagnostyki dla pojazdu,
— rysunki wózka i zestawów kołowych,
— schemat blokowy agregatu sprężarkowego,
— rysunek zasięgu monitoringu wewnątrz pojazdu,
— rysunek zasięgu obrazu z kamer zewnętrznych,
— rysunek platformy np. winda,
b. dokumenty potwierdzające kompatybilność pojazdu z aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego
taborem, w tym rysunek montażowy i dokumentację opisową stosowanego w pojeździe sprzęgu, dokumentację
zaworu sterującego oraz dokumentację układu hamulcowego maszynisty (bądź zaworu sterującego
maszynisty),
c. wyniki przejazdu testowego teoretycznego na odcinku testowym, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt
T.2. Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Część II SIWZ.
d. koszty cyklu życia pojazdu od chwili jego przekazania do eksploatacji do momentu likwidacji
poeksploatacyjnej,
e. system i zakres utrzymania eksploatacyjnego z podaniem przebiegów międzyobsługowych i pracochłonności,
przy zastrzeżeniu minimalnych cyklów poziomu utrzymania, określonych w Rozdziale 4.3.2.4. IDW.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena brutto dostawy. Waga 40
2. Cena brutto usługi utrzymania. Waga 30
3. Współczynnik efektywności kosztowej. Waga 20
4. Liczba siedzeń stałych w pojeździe powyżej 140. Waga 10
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IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
6/ZFP/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 29.5.2016 -
12:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.5.2016 - 12:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30.5.2016 - 13:00
Miejscowość
Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, pokój 1411.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Planowane finansowanie z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków
własnych.

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt 4 Ustawy
Pzp.
2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu
zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy pzp, w przypadku gdy współfinansowanie w ramach RPO WŁ nie zostanie mu
przyznane.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadkach określonych w
Rozdziale 24 IDW.
5. Dotyczy II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
a. dostawa pojazdów:
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i. w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż po upływie 19 miesięcy od dnia
podpisania umowy – 4 szt. pojazdów,
ii. w terminie 26 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od dnia
podpisania umowy – 10 szt. pojazdów.
b. usługi utrzymania – od momentu faktycznego przekazania poszczególnych pojazdów do eksploatacji
do 13.6.2029. Za dzień faktycznego przekazania do eksploatacji pojazdu przyjmuje się dzień rozpoczęcia
świadczenia usług przewozowych z wykorzystaniem pojazdu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego,
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy wniesienia odwołania:
a. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej,
c. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a. i b. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia,
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy
Pzp.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
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7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 Prawo pocztowe (Dz. U z 2012 r., poz. 1529, z późn. zm.)
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.4.2016

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio

