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Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe

(Dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wita Stwosza 7
Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-040

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 727030062

Osoba do kontaktów: Jakub Kołodziejczyk
E-mail: jkolodziejczyk@kolejeslaskie.com

Faks: +48 324940662

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.kolejeslaskie.com/
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.I )
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.II )
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.III )
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych
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Inny:

_____

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa w formie dzierżawy 28 (dwudziestu ośmiu) elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem
usługi utrzymania zgodnie z DSU dla Kolei Śląskich Sp. z o. o., KS/ZP/50/2014
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych:
Roboty budowlane
Dostawy
Wykonanie
Kupno
Zaprojektowanie i wykonanie
Dzierżawa
Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem
środków, obiektu budowlanego
Leasing
odpowiadającego wymogom
Połączenie powyższych form
określonym przez instytucję
zamawiającą

Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
_____
Kod NUTS: PL
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie dzierżawy 28 (słownie: dwudziestu ośmiu) elektrycznych
zespołów trakcyjnych, zwanych dalej „ezt” lub „pojazdami”, wraz z:

PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

3 / 21

2.1.1.świadczeniem usługi utrzymania poziomu P1, P2 i P3 oraz napraw bieżących zgodnie z Dokumentacją
Systemu Utrzymania w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 roku w
sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz. 1771 z późń.
zm.)
na obszarze województwa śląskiego w stosunku do 16 (słownie: szesnastu) pojazdów.
2.1.2. świadczeniem usługi utrzymania poziomu P2 i P3 oraz napraw bieżących zgodnie z Dokumentacją
Systemu Utrzymania w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 roku w
sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz. 1771 z późń.
zm.) na obszarze województwa śląskiego w stosunku do 12 (słownie: dwunastu) pojazdów.
Przedmiot zamówienia obejmuje również obowiązek dostarczenia Pojazdu zastępczego
w okresie wyłączenia Pojazdu z ruchu z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz w
okresie wykonywania czynności utrzymania. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w
załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór umowy.
2.2. Każdy z oferowanych Pojazdów musi posiadać następujące dokumenty:
1) Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane przez Głównego Inspektora
Kolejnictwa lub Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego; termin obowiązywania świadectwa nie może być
krótszy niż do końca terminu realizacji zamówienia;
2) ważne świadectwo sprawności technicznej;
3) aktualną dokumentację DTR, WTWiO oraz zaakceptowaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
dokumentację systemu utrzymania DSU w języku polskim.
2.3. Wszystkie pojazdy będące przedmiotem dzierżawy powinny mieć wykonane naprawy poziomu czwartego
oraz naprawy poziomu piątego tak, że przez cały okres wykonania zamówienia nie będzie konieczności
wykonywania przedmiotowych napraw przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość
wykonania przez Wykonawcę naprawy poziomu czwartego lub naprawy poziomu piątego pod warunkiem
zapewnienia przez Wykonawcę na czas trwania czynności naprawczych pojazdu zastępczego o parametrach
nie gorszych od pojazdu będącego przedmiotem dzierżawy.
2.3.1.Na czas trwania czynności przeglądowych poziomu P3 Wykonawca zapewnia pojazd zastępczy o
parametrach nie gorszych od pojazdu będącego przedmiotem dzierżawy.
2.4. Obsługę trakcyjną i konduktorską wynajmowanych Pojazdów stanowić będą drużyny trakcyjne
Zamawiającego.
2.5. Opracowanie planów pracy oraz planów przeglądów wynajmowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych
(obiegów) będzie po stronie Zamawiającego.
2.6. Wykonawca musi posiadać prawo do dysponowania oferowanymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi
w zakresie przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania dzierżawy. Zakres prawa do dysponowania
pojazdami nie może wyłączać lub ograniczać możliwości zawarcia przez Wykonawcę umowy o treści
stanowiącej Załącznik do SIWZ.
2.7. Pojazdy będące przedmiotem zamówienia powinny spełniać wymagania stawiane przez zarządcę
infrastruktury określone w „Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras
pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych
w ramach rozkładu jazdy” oraz wymagania wynikające z obowiązujących przepisów.
2.8. Wydanie Pojazdów Zamawiającemu nastąpi nie później niż w dniu 1 stycznia 2015 r.
2.9. Elektryczne zespoły trakcyjne będące przedmiotem zamówienia winny spełniać określone niżej wymagania:
1) Ilość członów: 3
2) Zasilanie: 3000 V DC
3) Szerokość toru: 1435 mm.
4) Długość pojazdu: nie większa niż 66 m.
5) System silników trakcyjnych: szeregowe prądu stałego
6) Masa służbowa: max 127 T.
7) Prędkość konstrukcyjna do 110 km/h.
8) Nacisk na oś: do 11 T.
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9) Wyposażone w ramki, uchwyty umożliwiające zakładanie tablic kierunkowych, relacyjnych spełniających
wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej ws. sposobu prowadzenia
rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych z dnia 14 lutego 2013 r.
10) Wyposażone w układ służący do pomiaru zużycia energii elektrycznej spełniający wymagania PKP
Energetyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Układ winien być uruchomiony i umożliwiać rozliczanie
energii elektrycznej na podstawie rzeczywistego zużycia.
11) Możliwość korzystania przez Zamawiającego z będących jego własnością podestów najazdowych (szyn RLA) w celu wprowadzania do pojazdów osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
Wskazane wyżej parametry techniczne i funkcjonalne stanowią minimalne wymagania Zamawiającego jakie
musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia.
2.10.Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia, w tym warunki realizacji zamówienia, zostały
szczegółowo określone w Załączniku nr 2 do SIWZ, zawierającym wzór umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
34620000
50220000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

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

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych :
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :

tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie dzierżawy 28 (słownie: dwudziestu ośmiu) elektrycznych
zespołów trakcyjnych, zwanych dalej „ezt” lub „pojazdami”, wraz z:
2.1.1.świadczeniem usługi utrzymania poziomu P1, P2 i P3 oraz napraw bieżących zgodnie z Dokumentacją
Systemu Utrzymania w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 roku w
sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz. 1771 z późń.
zm.)
na obszarze województwa śląskiego w stosunku do 16 (słownie: szesnastu) pojazdów.
2.1.2. świadczeniem usługi utrzymania poziomu P2 i P3 oraz napraw bieżących zgodnie
z Dokumentacją Systemu Utrzymania w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
października 2005 roku w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.
U. Nr 212, poz. 1771 z późń. zm.) na obszarze województwa śląskiego w stosunku do 12 (słownie: dwunastu)
pojazdów.
Przedmiot zamówienia obejmuje również obowiązek dostarczenia Pojazdu zastępczego
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w okresie wyłączenia Pojazdu z ruchu z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz w
okresie wykonywania czynności utrzymania.
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : 107126400.00 Waluta : PLN
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu :
tak
nie
Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana) _____albo Zakres: między : _____ i : _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji :
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2015 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2017 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
XI. Wymagania dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy numer:
62 1050 1214 1000 0023 4940 5825 z dopiskiem: „Wadium – dzierżawa 28 elektrycznych zespołów trakcyjnych
wraz z utrzymaniem. KS/ZP/50/2014”
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, należy przedłożyć oryginał lub kopię (poświadczoną za
zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. W takim wypadku wadium uznaje się
za wniesione z chwilą uznania rachunku bankowego Zmawiającego.
W przypadku wnoszenia wadium w innych formach: oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji)
należy załączyć do oferty.
UWAGA! Zamawiający prosi Wykonawców o nie zszywanie z pozostałą częścią oferty oryginału dokumentu
wadialnego, z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany u Zamawiającego. Kopia
dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty (winna być trwale zszyta z
zasadniczą treścią oferty).
5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni,
że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
6. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie
z zapisami pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania Umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
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c) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nie leżących po jego stronie.
10. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie
wadium.
11. Okres ważności wadium musi obejmować okres związania ofertą. Przedłużenie okresu składania ofert
spowoduje, że wszelkie prawa zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie powyższego ustalenia
będą podlegały – odpowiednio – nowym terminom.
12. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych albo w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007,
Nr 42, poz. 275 ze zm.), w treści tych dokumentów musi być zawarty zapis, że podmiot udzielający poręczenia/
gwarancji, zobowiązuje się nieodwołalnie
i bezwarunkowo oraz na pierwsze żądanie (tj. bez dokonywania dodatkowej weryfikacji) Zamawiającego do
wypłaty na jego rzecz wadium w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia żądania. W przypadku braku
powyższego zapisu, wadium nie zostanie uznane
za prawidłowo wniesione.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Zasady rozliczeń finansowych
1. Wysokość opłat należna Wykonawcy z tytułu czynszu dzierżawy oraz wykonywania czynności utrzymania
Pojazdów, będzie obliczana na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych
z protokołów przekazania Pojazdów. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie naliczane odrębnie dla
każdego z Pojazdów od momentu przekazania Pojazdów.
2. Miernikiem do rozliczania czasu udostępniania elektrycznych zespołów trakcyjnych jest doba kalendarzowa.
Dzień, w którym następuje przekazanie Pojazdu do Zamawiającego i zwrotu Wykonawcy, wlicza się do okresu
rozliczenia.
3. Rzeczywista należność za udostępnienie elektrycznych zespołów trakcyjnych w danym miesiącu
kalendarzowym obliczana będzie jako suma iloczynów dób przebywania każdego Pojazdu
w dyspozycji Zamawiającego i stawki jednostkowej w wysokości: netto …………. zł/dobę,
z uwzględnieniem zasad określonych w § 8 ust. 6 i 7.
4. Rzeczywista należność za wykonywanie czynności utrzymania poziomu P1, P2 i P3 Pojazdu
o którym mowa w pkt III. ust. 2 pkt. 2.1.1. SIWZ, w danym miesiącu kalendarzowym obliczana będzie jako suma
iloczynów dób przebywania każdego Pojazdu w dyspozycji Zamawiającego
i stawki jednostkowej w wysokości netto …………. zł/dobę, z uwzględnieniem zasad określonych w § 8 ust. 6 i
7.
5. Rzeczywista należność za wykonywanie czynności utrzymania poziomu P2 i P3 Pojazdu
o którym mowa w pkt III. ust. 2 pkt. 2.1.2. SIWZ, w danym miesiącu kalendarzowym obliczana będzie jako suma
iloczynów dób przebywania każdego Pojazdu w dyspozycji Zamawiającego
i stawki jednostkowej w wysokości netto …………. zł/dobę, z uwzględnieniem zasad określonych w § 8 ust. 6 i
7.
6. Szacunkowe zestawienie miesięczne wynagrodzenia wyliczonego w oparciu o zasady określone w ust. 1-5
należne Wykonawcy stanowi Załącznik nr 6 oraz nr 7 do Umowy.
7. Wykonawca będzie dokonywać rozliczenia i wystawiać faktury VAT w terminie 7 dni po wykonaniu usługi w
danym miesiącu.
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Kwota należności netto, na jaką będzie wystawiona faktura VAT, zostanie wyliczona przy zastosowaniu stawki
jednostkowej określonej w ust. 3, ust. 4 i ust. 5. Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej
stawce.
8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur VAT, o których mowa w niniejszym paragrafie łącznie z
podatkiem VAT w terminie 21 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
9. Zamawiający regulować będzie swoje zobowiązania za realizację usług będących przedmiotem Umowy
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
10. Za opóźnienie w terminowej zapłacie należności wskazanych w fakturze VAT Wykonawca ma prawo
naliczać odsetki w wysokości ustawowej.
11. W przypadku wydania innego Pojazdu Wykonawcy w miejsce uszkodzonego Pojazdu przekazanego
protokolarnie, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdym takim zdarzeniu - celem właściwego
zakwalifikowania liczby elektrycznych zespołów trakcyjnych będących
w dyspozycji Zamawiającego.
12. W przypadku gdy Strony wiążą inne stosunki zobowiązaniowe poza niniejszą umową, Strony dopuszczają
możliwość potrącenia wzajemnych i wymagalnych wierzytelności.
13. Wartość Umowy wynosi brutto: ………….. zł (słownie: …………………….), wartość netto…….. zł (słownie:
……), stawka podatku VAT……%, wartość podatku ……… (słownie:….).
14. Kwota wskazana w ust. 13 zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej Umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
3. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 pzp, składający wspólną ofertę, winni ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone
w art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 1 – 9 i ust. 2 ustawy.
4.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, powinien przedłożyć
ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunku w określonym zakresie.
4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki
określone w art. 22 ust.1 ustawy powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy. Oferta w tym przypadku musi
być podpisana przez wszystkie podmioty lub pełnomocnika.
4.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli tę
umowę Zamawiającemu.

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

tak

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:
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2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych, oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3. 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 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. 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 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację
o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z treścią wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do
SIWZ.
8. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w pkt.
2 – 7, winien złożyć każdy z Wykonawców (oddzielnie), składających wspólną ofertę.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 2,3,4 i 6, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie
z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokumenty, o których mowa w lit. a) i c) winny być wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w lit. b) winien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5, składa 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, wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
9.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9 lub 9.1., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
9.3. Przedmiotowy dokument lub dokumenty zawierające w/w oświadczenia winny być wystawione w terminach
przewidzianych dla odpowiadających im dokumentów.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
10. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy
wystarcza do spełnienia warunku określonego w pkt IV.5.1.1. Dokumenty te muszą być wystawione nie
wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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11. Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy, jeżeli
z samego dokumentu polisy nie wynika fakt jej opłacenia.
12. Wykaz wykonanych lub wykonywanych przez Wykonawcę zamówień, zgodny z treścią formularza
stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. Treść oświadczenia musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym
mowa w pkt IV.6.1. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że zamówienia w nim
wymienione zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami takimi są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., Nr 231).
13. Forma złożenia dokumentów:
13.1. Dokumenty, wymienione w rozdziale V SIWZ mogą być składane w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (każda zapisana strona), za wyjątkiem Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz dokumentu potwierdzającego dysponowanie wiedzą i doświadczeniem podmiotu trzeciego,
które winny być złożone w formie oryginału.
13.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
13.3. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,
gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
13.4 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, określające jego zakres i
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
13.5. Dokumentem potwierdzającym dysponowanie wiedzą i doświadczeniem podmiotu trzeciego (warunek
określony w pkt IV.1.) będzie każdy dokument, z którego wynikać będzie zobowiązanie takiego podmiotu do
udziału w realizacji części zamówienia (np. pisemne oświadczenie podmiotu trzeciego, umowa przedwstępna,
umowa generalna o współpracy itd.). Przy czym, w tym zakresie nie będzie wystarczające samo wskazanie
przez Wykonawcę podmiotu trzeciego w wykazie podwykonawców, którym powierzy określone części
zamówienia.
13.6. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym należy
złożyć wraz z ich tłumaczeniem, poświadczonym przez Wykonawcę.
13.7. Brak któregokolwiek dokumentu wymienionego w punkcie V lub złożenie dokumentu
w niewłaściwej formie, traktowane będzie jako niezłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
13.8. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 24
ustawy.
Dodatkowe dokumenty i informacje:
14. Potwierdzenie wniesienia wadium (szczegółowe wymagania w pkt XI SIWZ).
15. Stosowne pełnomocnictwa (szczegółowe wymagania w pkt VI SIWZ).
16. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
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którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
17. Zamawiający wezwie Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
5. Sytuacja ekonomiczno – finansowa Wykonawcy:
5.1. Wykonawca winien znajdować się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należyte
wykonanie przedmiotu zamówienia, tj.:
5.1.1. Wykonawca winien posiadać środki lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00
zł (słownie: pięć milionów złotych).
5.2. Wykonawca składający ofertę winien posiadać
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
6. Doświadczenie i wiedza Wykonawcy:
6.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał
się należytym wykonaniem,
a w przypadku świadczeń obecnie realizowanych
(świadczenia okresowe lub ciągłe) należytym
wykonywaniem zamówienia w zakresie dostawy
przynajmniej 16 (szesnastu) elektrycznych zespołów
trakcyjnych wraz ze świadczeniem usługi utrzymania
Pojazdów
w zakresie poziomów 1, 2 i 3 zgodnie z DSU w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie. Wzór wykazu potwierdzającego spełnianie
warunku udziału w postaci wykazania doświadczenia
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
6.1.1. W przypadku Wykonawców składających
wspólną ofertę, ocena wymagań dotyczących warunku
określonego w pkt 6.1. będzie dokonana łącznie w
stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
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III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu :
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi :
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy)
KS/ZP/50/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Okresowe ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
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IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Podać cenę: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (jeżeli jest
znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: 14/10/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
Data : 14/10/2014
(dd/mm/rrrr) Godzina: 10:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość : Koleje Śląskie Sp. z o.o., 40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak)Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia :
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

tak

nie

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
_____

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587803

Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl/kio/
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
_____

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____
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Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-116065
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innego podmiotu zamawiającego, w imieniu którego dokonuje zakupu podmiot zamawiający
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający _____
Część nr : _____

Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C2 – Zamówienia sektorowe

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/17/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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