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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413776-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
2017/S 201-413776

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
Poznań
61-714
Polska
Osoba do kontaktów: agnieszka.olenderek
Tel.:  +48 616267092
E-mail: agnieszka.olenderek@umww.pl 
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.umww.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
Poznań
61-714
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Biuro Zamówień
Publicznych, pok. 1034, X piętro
Tel.:  +48 616267092
E-mail: agnieszka.olenderek@umww.pl 
Faks:  +48 616267081
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:agnieszka.olenderek@umww.pl
www.umww.pl
www.umww.pl
mailto:agnieszka.olenderek@umww.pl
www.umww.pl
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Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego
SA132-014.
Numer referencyjny: DT-II.272.7.2017

II.1.2) Główny kod CPV
50222000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu czynności czwartego poziomu utrzymania
(P4) i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA132-014, stanowiącego własność Województwa
Wielkopolskiego, wraz z:
1) udzieleniem gwarancji na pojazd, oprogramowanie i dokumentację techniczną;
2) opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej;
3) udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.
2. Zamawiający wymaga, aby czynności P4 i prace modernizacyjne zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją
Systemu Utrzymania nr 218Ma/Md 0130-4 znajdującą się do wglądu u Użytkownika pojazdu tj. Koleje
Wielkopolskie Sp. z o.o. (zwaną dalej DSU) i wymaganiami zawartymi w niniejszej SIWZ.
Zamawiający przewiduje udzielenie zam. polegającego na powtórzeniu podobnej usługi dla 1 pojazdu –
szacunkowa wartość wynosi 3 650 000 PLN netto.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 880 000.00 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: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce postoju autobusu szynowego – Punkt Utrzymania Taboru Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. Poznań, ul.
Kolejowa 23.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu czynności czwartego poziomu utrzymania
(P4) i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA132-014, stanowiącego własność Województwa
Wielkopolskiego, wraz z:
1) udzieleniem gwarancji na pojazd, oprogramowanie i dokumentację techniczną;
2) opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej;
3) udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.
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2.Zamawiający wymaga, aby czynności P4 i prace modernizacyjne zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją
Systemu Utrzymania nr 218Ma/Md 0130-4 znajdującą się do wglądu u Użytkownika pojazdu tj. Koleje
Wielkopolskie Sp. z o.o. (zwaną dalej DSU)
i wymaganiami zawartymi w niniejszej SIWZ.
3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ
– Istotne dla stron postanowienia umowy oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – Wymagania techniczne dla prac
modernizacyjnych.
4. Wykonawca dokona oceny zmian wprowadzonych w pojazdach w zakresie istotności dla bezpieczeństwa
systemu kolejowego, zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30.4.2013
r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylającym
rozporządzenie (WE) nr 352/2009.
5. Wszystkie zespoły, podzespoły, elementy i materiały podlegające wymianie w ramach P4 oraz zastosowane
podczas prac modernizacyjnych muszą być fabrycznie nowe.
6. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia:
1) demontaż elementów, podzespołów i zespołów z pojazdu;
2) wszystkie czynności przewidziane w DSU dla wózków;
3) wszystkie czynności przewidziane w DSU dla zestawów kołowych;
4) wszystkie czynności przewidziane w DSU dla hamulca i układu pneumatycznego;
5) wszystkie czynności przewidziane w DSU dla silników spalinowych i przekładni osiowych;
6) wykonanie prac modernizacyjnych;
7) montaż układów, zespołów, podzespołów i elementów w pojazdach.
7. Zamawiający żąda udzielenia gwarancji na autobus szynowy SA132-014 po P4 i pracach modernizacyjnych,
oprogramowanie oraz dokumentację techniczną na okres co najmniej:
1) 24 miesięcy – cały pojazd z zastrzeżeniem ppkt 2, oprogramowanie oraz dokumentację techniczną;
2) 48 miesięcy – malatura,
liczonej od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
8. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie prowadzone jest w trybie przetargu nieogr. zgodnie z art.
39 ustawy, a w postęp. będzie miała zastosowanie procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji (zawiera podkryteria określone poniżej) / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium: długość okresu gwarancji na cały pojazd po P4 i pracach
modernizacyjnych, oprogramowanie oraz dokumentację techniczną / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium: długość okresu gwarancji na malaturę pojazdu / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 880 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy o
wartości nie przekraczającej 3 650 000 PLN netto. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług objętych
przedmiotem zamówienia podstawowego, wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

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

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 zam. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu z postęp. na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5), 6), 7) i 8) ustawy Pzp, 2) spełniają warunki udziału w postęp.
dotyczące: a)sytuacji ekonomicznej lub finansowej, b)zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert ośw. stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postęp., złożone w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządz. zgodnie z wzorem standardowego formularza określ. w rozporz.
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podst. art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Ponadto w
przypadku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z tych
Wykonawców.
3. W celu potw. braku podstaw wykl. Wyk. z udziału w postęp. wyłącznie na wezwanie Zamaw. Wykonawca
zobowiązany jest złożyć następ. ośw. i dokumenty: a)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez zamaw. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystaw. nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potw., że wyk. 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; c)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 2016 r., poz. 716); d)zaśw. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społ. lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potw.,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne, wystaw. nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potw., że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e)ośw. wykonawcy o braku wydania
wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem



Dz.U./S S201
19/10/2017
413776-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 10

19/10/2017 S201
http://ted.europa.eu/TED

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

5 / 10

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; f)ośw.
wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne; g)ośw. wykonawcy o przynal. albo braku przynal. do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynal.do tej samej grupy kapitałowej wyk. może złożyć wraz z oświad. dokumenty bądź informacje
potw., że powiązania z innym wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp. h) ośw. wyk. o braku
wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; i) ) ośw. wykonawcy
o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezp. społecznym w zakresie określonym
przez zamaw. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych).
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, czyli warunku
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga informacji banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo–kredytowej, potw. wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości
nie mniejszej niż 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych).
3. W przypadkach, gdy dokumenty o których mowa w pkt 2 zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie
niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty
na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank
Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli
kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu
innych danych finansowych.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 4 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:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową
lub ekonomiczną, o której mowa w pkt 4.
7. Do złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 2 zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta została
oceniona najwyżej – zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Środki finansowe lub zdolność kredytowa w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udz. niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postęp.
dot. zdolności techn. lub zawodowej, tj. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadz. działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonał należycie,
(a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie) co najmniej
jedną naprawę okresową na poziomie utrzymania P4 lub P5 pasażerskiego pojazdu kolejowego o wartości nie
mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto;(UWAGA: Za pasażerski pojazd kolejowy Zamaw. uznaje pojazd z własnym
napędem lub bez własnego napędu, dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych,
przeznaczony do przewozu pasażerów.
2. W celu wykazania spełn. przez Wyk. ww. warunku Zam. wymaga wykazu wykonanych,a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług (zamówień) w okresie ostatnich3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działaln. jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
zał. dowodów określ., czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr
5 do SIWZ.
2a. Dowodami, o których mowa powyżej są: – referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, 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 potw. ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadkach, gdy dokumenty o których mowa w pkt 2 zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie
niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty
na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank
Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli
kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu
innych danych finansowych.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam., lub jego części, polegać na zdoln. techn. lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.5.
Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. 6. Zamawiający ocenia czy udostępnienie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia 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,
24 art. 24ust. 5 pkt 5), 6), 7) i 8) ustawy Pzp. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym
mowa w pkt 4 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: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem, lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 4.
8. Do złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 2 zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta została
oceniona najwyżej – zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Należyte wykonanie lub wykonywanie co najmniej jednej naprawy okresowej na poziomie utrzymania P4 lub P5
pasażerskiego pojazdu kolejowego o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto (Uwaga: Za pasażerski
pojazd kolejowy Zamawiający uznaje pojazd z własnym napędem lub bez własnego napędu, dostosowany do
poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, przeznaczony do przewozu pasażerów).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe warunki realizacji umowy oraz zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzania zmian,
określają Istotne Postanowienia Umowne stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
2.Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT
przez Wykonawcę.
3. Strony Umowy dopuszczają możliwość zapłaty wynagrodzenia częściowego za wykonanie przedmiotu
Umowy. Podstawą do wystawienia faktury VAT częściowej jest dokonanie częściowego odbioru wykonanych
prac, potwierdzonych protokołem zdawczo – odbiorczym oraz harmonogramem kwotowym.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej będzie podpisany bez zastrzeżeń przez strony niniejszej
Umowy protokół odbioru końcowego pojazdu.
5. Wykonawca obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
całkowitej podanej w ofercie.

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: tak

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: 30/11/2017
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: 30/11/2017
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Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, X piętro, pokój
1024 – salka konferencyjna, część A.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie jest jawne i dostępne dla wszystkich.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
I półrocze 2018 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi być zabezp. wadium w wysokości 100 000 PLN (sto tysięcy złotych), wniesionym przed upływem
terminu składania ofert.
2. Wykonawca składa ośw. wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego
informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust.5 ustawy).
3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,
b) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
c) dokumenty potw. uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym
także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii
notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem,
d) Zestawienie cen jednostk. prac moderniz. – według zał. nr 6 do SIWZ.
e) w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postęp. o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności
– art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 5), 6), 7) i 8) ustawy Pzp) oraz wykazania spełnienia warunków udziału
określonych w Rozdziale V ust. 2 SIWZ wykonawca składa oświadczenie: JEDZ – stanowiący zał. nr 1A do
SIWZ. 4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykl. oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postęp. składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zam. publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publ.;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
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6. Na żądanie zamaw., wyk., który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwyk., w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykl. z udziału w postęp. składa jednolite dokumenty dotyczące
podwykonawców.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zam. przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potw. spełnianie warunków udziału
w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia.
8. Zamaw. żąda od wykonawcy, który polega na zdoln. lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dok. wymien. Rozdz. VI ust. 2 lit. a)–f) oraz
h) i i).
9.Zamaw. żąda od wykonawcy przedstawienia dok. wymien. w Rozdz. VI ust. 2 lit. a) – f) oraz h) i i), dot.
podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na
którego zdoln. techn. lub sytuacji finans. wykonawca polega na zasadach określ. w art.22a ustawy.
10.Inf. dot. wyk. zagranicznych zawarte są w Rozdz. VI ust. 8 SIWZ.
11.Okres związania ofertą, o którym mowa w IV.2.6) niniejszego ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
x
x
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. 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. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
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5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
8. 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. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2017

www.uzp.gov.pl/kio

