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- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
Polska-Zielona Góra: Tabor kolejowy
2018/S 121-275295
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
DA.III.2721.1.2.2018
Podgórna 7
Zielona Góra
65-057
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w
Zielonej Górze
Tel.: +48 684565403
E-mail: w.stachura@lubuskie.pl
Faks: +48 684565403
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lubuskie.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.lubuskie.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.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych.
Numer referencyjny: DA.III.2721.1.2.2018
II.1.2) Główny kod CPV
34620000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych, trzyczłonowych
spalinowych zespołów trakcyjnych, zwanych dalej Pojazdami. Pojazdy będą
przeznaczone do realizacji pracy przewozowej w ruchu regionalnym z
prędkością maksymalną nie mniejszą niż 120 km/h na różnych
kategoriach linii kolejowych o wysokości peronów 300-760 mm.
Dostarczone pojazdy stanowić będą własność Zamawiającego –
organizatora przewozów użyteczności publicznej, a ich użytkownikiem
będzie licencjonowany przewoźnik – Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Dostarczane Pojazdy powinny spełniać ogólne wymagania w zakresie
przystosowania do ruchu regionalnego przy spełnieniu warunku znacznych
oszczędności w kosztach uruchamianych pociągów z uwagi na
wykorzystanie lekkiego taboru.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu dla każdego pojazdu, co najmniej
24 miesięcznej gwarancji na bezawaryjną pracę dostarczonego pojazdu
(okres udzielonej gwarancji stanowi kryterium oceny ofert).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszc
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 35 000 000.00 PLN
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych, trzyczłonowych
spalinowych zespołów trakcyjnych, zwanych dalej Pojazdami. Pojazdy będą
przeznaczone do realizacji pracy przewozowej w ruchu regionalnym z
prędkością maksymalną nie mniejszą niż 120 km/h na różnych
kategoriach linii kolejowych o wysokości peronów 300-760 mm.
Dostarczone pojazdy stanowić będą własność Zamawiającego –
organizatora przewozów użyteczności publicznej, a ich użytkownikiem
będzie licencjonowany przewoźnik – Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Dostarczane Pojazdy powinny spełniać ogólne wymagania w zakresie
przystosowania do ruchu regionalnego przy spełnieniu warunku znacznych
oszczędności w kosztach uruchamianych pociągów z uwagi na
wykorzystanie lekkiego taboru.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu dla każdego pojazdu, co najmniej
24 miesięcznej gwarancji na bezawaryjną pracę dostarczonego pojazdu
(okres udzielonej gwarancji stanowi kryterium oceny ofert).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w
załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Okres udzielonej gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 000 000.00 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Przedmiot zamówienia realizowany jest w
ramach projektu RegionalnegoProgramu Operacyjnego – Lubuskie 2020
pod nazwą „Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych.”
II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Składając ofertę Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu
składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 700 000,00 PLN
(słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6
ustawy Pzp.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 5
% wartości wynagrodzenia brutto.
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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i
ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.
1. Do oferty Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert,
oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje
zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. JEDZ na potrzeby niniejszego postępowania składa się w formie
elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
3. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, przed udzieleniem zamówienia,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
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2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
5) 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
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785)
8) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy dnia 16.2.2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym
zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp. Do oferty Wykonawca
dołącza aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie JEDZ. Zgodnie z
art. 26 ust. 1 ustawy, przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj.:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 4 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, 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 dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, 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 lub inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed
upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej 1 dostawę
spalinowego zespołu trakcyjnego o wartości nie mniejszej niż 7 000 000
PLN brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z
potwierdzeniem, że dostawy te zostały wykonane należycie
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa,
a Wykonawca w dniu odbioru każdego pojazdu złoży pisemne
oświadczenie, iż przedmiot umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie
z przepisami prawa i normami oraz, że pojazd nadaje się do prawidłowego
użytkowania.
2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wykonane wszystkie
badania i próby pojazdów, związane z zakresem prac określonych w SIWZ,
przewidziane odpowiednimi przepisami prawa, specyfikacji technicznych
interoperacyjności (TSI) oraz Polskimi Normami.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zezwoleń na
dopuszczenie do eksploatacji i przeprowadzenie związanych z tym badań,
rejestracji pojazdów w NVR, oraz nadanie numerów EVN.4. Wykonawca
wystawi fakturę częściową, za wykonanie każdego pojazdu, płatną na
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rachunek bankowy wskazany na fakturze, z terminem zapłaty 30 dni od
dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, pod
warunkiem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
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: 07/08/2018
Czas lokalny: 11:00
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: 07/08/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul.
Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, Departament AdministracyjnoGospodarczy, pokój nr 24
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa w składzie: Sławomir Kotylak, Piotr Tykwiński,
Arkadiusz Mieczyński, Andrzej Klauza,Wojciech Majdański, Krzysztof
Pawlak, Marcin Fotek, Weronika Stachura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2018
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