UCHWAŁA NR 4189 / 2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia trybu zamówienia publicznego, powołania komisji
przetargowej i określenia jej obowiązków dla postępowania pn.: „Wykonanie
czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla
elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AKW-1434”
Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.),
w związku z art. 10 ust. 2, art. 19 ust. 1 i art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze
zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się tryb zamówienia z wolnej ręki dla postępowania pn.: „Wykonanie
czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla elektrycznego
zespołu trakcyjnego EN57AKW-1434”.
§2
1. Powołuje się komisję do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1.
2. Ustala się skład komisji:
Przewodniczący:
Sekretarz:
Członkowie:

Jan Woźniak
Agnieszka Olenderek
Paweł Jonasik
Przemysław Raszewski
Sławomir Olejniczak

3. Organizację, tryb pracy oraz obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych
członków komisji określa Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
stanowiący załącznik do Zarządzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego
nr 54/2016 z dnia 28 września 2016 r.

§3
Upoważnia się Pana Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa
Wielkopolskiego do jednoosobowego podpisywania dokumentów dotyczących
przedmiotowego postępowania (w tym: zatwierdzenia Zaproszenia do negocjacji,
informacji do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania
i protokołu z postępowania) oraz do zawarcia umowy z Wykonawcą wskazanym
przez komisję.
W przypadku nieobecności Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka spowodowanej
urlopem, wyjazdem służbowym lub zwolnieniem lekarskim, do wykonywania w/w
czynności upoważnia się Pana Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka
Województwa Wielkopolskiego.
§4
Do kontroli procesu naprawczo – modernizacyjnego oraz do odbiorów pojazdu, jego
zespołów i podzespołów upoważnia się następujących pracowników Departamentu
Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:
1. Marek Parafianowicz;
2. Paweł Jonasik;
3. Przemysław Raszewski;
4. Sławomir Olejniczak.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Transportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 4189 / 2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 sierpnia 2017 roku
Zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania elektrycznego zespołu
trakcyjnego serii EN57AKW zmodernizowanego według dokumentacji technicznej nr
NS/EN57/900/2002/11, pojazd po 5 – ciu latach eksploatacji lub po osiągnięciu
przebiegu 500.000 km od daty zakończenia modernizacji musi być poddany
czynnościom czwartego poziomu utrzymania (P4) tj. naprawie rewizyjnej. Zakres P4
obejmuje szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego, naprawę lub wymianę
przewidzianych w dokumentacji podzespołów i zespołów, połączone z ich
demontażem z pojazdu kolejowego.
Aktualnie realizowane jest zamówienie pn.: „Wykonanie czynności czwartego
poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla 3. elektrycznych zespołów
trakcyjnych serii EN57AKW”. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje m.in. montaż
rolet okiennych, modernizację systemu informacji pasażerskiej i systemu
monitoringu. Wykonawcą zamówienia są Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
"Mińsk Mazowiecki” S.A. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu dla powyższego
postępowania przewidział na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych, możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnej usługi dla jednego dodatkowego pojazdu.
W roku 2017 z uwagi na mijający czas należy poddać czynnościom P4
elektryczny zespół trakcyjny EN57AKW-1434. Użytkownikiem pojazdu są Koleje
Wielkopolskie sp. z o.o.
W związku z powyższym proponuje się wykonanie P4 i prac modernizacyjnych dla
ezt EN57AKW-1434 w trybie zamówienia z wolnej ręki i zaproszenie do negocjacji
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A.
Zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy, koszty wykonania P4 i prac
modernizacyjnych ponosi Województwo Wielkopolskie.
Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 2.100.000 zł netto (2.583.000 zł brutto)
w tym: czynności P4 – 1.500.000 zł netto i prace modernizacyjne – 600.000 zł netto.
Środki na realizację zamówienia zabezpieczone zostały w budżecie Województwa
Wielkopolskiego na rok 2017 dział 600, rozdział 60001, § 4270 oraz § 6050
w ramach przedsięwzięcia pn.: „Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje
pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego”.
W tej sytuacji podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

