
 

1 

 

   
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

NA 
DOSTAWĘ W FORMIE DZIERŻAWY ORAZ WYKUP PO ZAKOŃCZENIU OKRESU 
DZIERŻAWY 2 (DWÓCH) ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH DLA 

KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. 
 

SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/36/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 
 
 
 
 
 

      Zatwierdził: 
 
 
 
 
 

 
 
 
Katowice, 18 września 2012 r. 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

 

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
I. Treść SIWZ. 
II. Załącznik Nr 1 – Wzór gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; 
III. Załącznik Nr 2 – Wzór umowy dzierżawy; 
IV. Załącznik Nr 3– Formularz ofertowy. 
V. Załącznik Nr 4 - Wzór wykazu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w 

postaci wykazania doświadczenia; 
VI. Załącznik Nr 5 i 5a – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

z art. 22 ust. 1 pzp (5a dla podmiotów występujących wspólnie). 
VII. Załącznik Nr 6 i 6a – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 

pzp (6a dla podmiotów występujących wspólnie). 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego sektorowego: 
 

Koleje Śląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 
0000357114, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000.000,00 PLN, 
ul. Wita Stwosza 7, 
40 – 040 Katowice, 
NIP: 954 – 26 – 9§– 716, REGON: 241592956, 
Tel.: 32 4§40 663, 
Faks: 32 49 40 662. 
http://www.kolejeslaskie.com – pod tym adresem dostępna jest także Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ” lub „Specyfikacją”. 
adres e – mail: sekretariat@kolejeslaskie.com.  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia, język w jakim prowadzone jest postępowanie: 
 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 ze zm.) – zwana dalej „ustawą” lub „pzp” – zgodnie z wymogami dla postępowań powyżej 
wartości 400.000,00 EUR (czterysta tysięcy euro). Niniejsze zamówienie jest zamówieniem 
sektorowym w rozumieniu art. 132 i nast. ustawy. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia 
i inne dokumenty sporządzane w trakcie postępowania, jak również Umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, muszą być sporządzone w języku polskim. 
 

III. Rodzaj, przedmiot zamówienia oraz termin wykonania zamówienia: 
 

1. CPV: 
34620000 – 9  Tabor Kolejowy. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa przez okres 12 miesięcy i wykup dwóch 

używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, zmodernizowanych nie wcześniej niż w 
roku 2005 (dalej: pojazdy lub ezt) do wykonywania przewozów pasażerskich, jak również 
przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników drużyn trakcyjnych Zamawiającego (w ilości 
nie większej niż 10 osób), przeznaczonych do obsługi Pojazdów w zakresie ich budowy, 
zasady działania i eksploatacji. 

2.2. Minimalne wymagania techniczne: 
a) Rozstaw torów: 1435 mm; 
b) Skrajnia: UIC 505-1; 
c) Sprzęg czołowy na wysokości 1040 mm zgodny z karta UIC 522 i UIC 523; 
d) Napięcie sieci 3 kV (dostosowane do wymogów sieci PKP Polskie Linie Kolejowe), 
e) Maksymalna prędkość eksploatacyjna: nie mniej niż 110 km/h; 
f) Masa własna: mniej niż 140 ton; 
g) Masa całkowita: mniej niż 170 ton; 
h) Liczba miejsc siedzących: minimum 180; 
i) Wysokość podłogi: minimum 760 mm n.g.s.; 
j) Przestrzeń pasażerska i kabina maszynistów wyposażona w system klimatyzacji 

realizowanej z urządzeń o budowie kompaktowej; 
k) W pojeździe minimum 2 miejsca do przewozu osób na wózka inwalidzkich, wraz z 

windami lub podnośnikami, 
l) Siedzenia wykonane w technologii wandaloodpornej spełniające wymagania norm: PN-

84/K-02500, PN-91/K-02501, PN-93/K-02505, PN-K-02511, 
m) Układ przedziałów pasażerskich: bezprzedziałowy (jednoprzestrzenny), 
n) Eksploatacyjny zakres temperatur otoczenia od -30°C do +40°C, 
o) Dopuszczalny poziomu naprężeń w konstrukcji stalowej pojazdu, zgodnie z 

zaleceniami normy EN 12663:2000 dla kategorii minimum P-II, 
p) Drzwi o szerokości minimum 1300 mm ze stałymi oknami, spełniające wymagania 

UIC 560, 

http://www.kolejeslaskie.com/
mailto:sekretariat@kolejeslaskie.com
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q) Okna w systemie pakietowym zgodnie z UIC 560, 
r) Fotel maszynisty zgodny z UIC 651, 

2.3. Ponadto pojazd powinien być wyposażony w następujące urządzenia: 
a) sprężarka śrubowa, 
b) przetwornica statyczna, 
c) system informacji pasażerskiej, 
d) system widomonitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, 
e) system sygnalizacji przeciwpożarowej 
f) system łączności Intercom 
g) okablowanie do zabudowy sytemu kasowników elektronicznych  

2.4. Oferowane pojazdy muszą posiadać następujące dokumenty:  
a) Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane przez 
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego; termin obowiązywania świadectwa nie może być 
krótszy niż do końca terminu realizacji zamówienia; 
b) ważne świadectwo sprawności technicznej przez cały okres dzierżawy, 

2.5. Pojazdy 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. 

2.6. Wykonawca musi posiadać tytuł prawny do dysponowania oferowanymi pojazdami przez 
cały okres trwania dzierżawy oraz tytuł prawny umożliwiający przeniesienie na 
Zamawiającego własności oferowanych pojazdów. 

2.7. W czasie trwania dzierżawy odpisów amortyzacyjnych dokonywać będzie Wykonawca. 
2.8. Obsługę trakcyjną ezt w okresie dzierżawy stanowić będą drużyny trakcyjne 

Zamawiającego. 
2.9. Opracowanie planów pracy ezt w okresie dzierżawy (obiegów) będzie po stronie 

Zamawiającego. 
2.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (jeden Wykonawca 

może złożyć jedną ofertę) oraz wariantowych. 
2.11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.  
2.12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
2.13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
2.14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
2.15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3. Termin realizacji zamówienia:  
3.1 Okres dzierżawy obejmuje okres 12 miesięcy od dnia 1 grudnia 2012 r.  

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 
 

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia.  

2. Wymagania dotyczące wskazania podwykonawców: 
2.1. Wykonawca nie może zlecić realizacji całości przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 
2.2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zakresu 

odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i 
zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników, tak jakby to były działania, 
zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników lub przedstawicieli.  

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania podwykonawstwa, Zamawiający 
będzie traktował, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany samodzielnie przez 
Wykonawcę. Wzór wykazu podwykonawców znajduje się w Załączniku Nr 3 do SIWZ – 
„Formularz ofertowy”. 
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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. W 
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, 
każdy z nich musi spełniać warunki określone w art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy,  

4.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedłożyli umowę regulującą współpracę tych 
Wykonawców. 

5. Sytuacja ekonomiczno – finansowa Wykonawcy: 
5.1. Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. Wykonawca winien posiadać środki lub 

zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów 
złotych). 

5.1.1. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, ocena wymagań dotyczących 
warunku określonego w pkt 5.1. będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

5.2.  
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 1 (jednego) EZT 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 4 do SIWZ. 

 
7. Ocena spełnienia przedstawionych warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie 

spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do Oferty, wymienionych w 
punkcie V SIWZ. 

8. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, ocena spełniania warunków, będzie dotyczyła 
wyłącznie ich zrealizowanych części.  
 

V. Oświadczenia i dokumenty jakie mają zamieścić w Ofercie Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia Wykonawcy: 
 

1. Oświadczenia: o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych przepisami art. 
22 ust. 1 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, zgodnie z treścią wzorów stanowiących Załączniki: Nr 5 albo 5a (Załącznik Nr 5a dla 
podmiotów występujących wspólnie) i 6 albo 6a (Załącznik Nr 6a dla podmiotów występujących 
wspólnie) do SIWZ. 
 

 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy: 
 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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. 
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3. 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. 
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące 
niekaralności tych osób, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie 
wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku 
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w pkt. 
1 – 6 (z wyłączeniem uregulowanego poniżej oświadczenia o spełnianiu warunków udziału), 
winien złożyć każdy z Wykonawców (oddzielnie), składających wspólną ofertę. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, 4, 5 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. 
8.1.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3, 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. 

8.2.  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 8.1., 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. 

8.3. 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: 
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9. 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. 
Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.  

10. Wykaz wykonanych lub wykonywanych przez Wykonawcę zamówień, zgodny z treścią 
formularza stanowiącego Załącznik Nr 4 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. 

11. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty dotyczące spełniana 
warunków udziału wymienione w pkt 9 i 10 winny być złożone przez tych Wykonawców, którzy są 
odpowiedzialni za spełnienie warunków.  

12. Forma złożenia dokumentów: 
12.1. 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, które winno być złożone w formie oryginału. 

12.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa pkt IV.1 oraz IV.2, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub te podmioty. 

12.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może 
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

12.4  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.  

12.5. 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. 

12.6. 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. 

12.7. Brak któregokolwiek dokumentu wymienionego w punkcie V lub złożenie dokumentu w 
niewłaściwej formie, traktowane będzie jako niezłożenie dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

12.8. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania, w przypadkach i na zasadach 
określonych w art. 24 ustawy. 

 
Dodatkowe dokumenty: 

 
13. Potwierdzenie wniesienia wadium (szczegółowe wymagania w pkt XI SIWZ). 
14. Stosowne pełnomocnictwa (szczegółowe wymagania w pkt VI SIWZ). 

 

VI. Pełnomocnictwo: 
 

1. Wykonawca musi załączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty (obejmujące także czynność 
potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą), o ile prawo to 
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi 
jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony 
(pełnomocnictwo rodzajowe). 
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2. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna, niż uprawniona do reprezentowania 
podmiotu z mocy prawa lub umowy, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do 
dokonania tej czynności. 

3. W przypadku, gdy podmioty występują wspólnie, wszelka korespondencja oraz rozliczenia 
dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych, chyba 
że umowa konsorcjum o wspólnym występowaniu będzie wskazywała inny sposób komunikacji i 
rozliczeń. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
 

VII. Oferta: 
 

1. Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym, wg wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

2. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory, winny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu. 

3. Oferta winna być podpisana przez uprawnioną osobę oraz sporządzona, pod rygorem 
nieważności, w formie pisemnej w sposób czytelny, w języku polskim. 

4. Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 
Wszelkie zmiany w treści oferty lub pozostałych dokumentów (poprawki, przekreślenia, dopiski, 
itp.) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie 
będą uwzględniane. 

5. Wskazane jest, aby strony oferty oraz pozostałych dokumentów były trwale ze sobą połączone i 
kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 6 oraz XI pkt 4. Wskazane jest, 
aby w treści oferty była umieszczona informacja o ilości jej stron. 

6. W przypadku, gdy oferta i załączone do niej dokumenty zawierają informacje, stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), Wykonawca 
winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród przedstawionych informacji 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty zawierające te informacje winny być 
umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane 
z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

7. Ofertę wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. 
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz opisane:  
 
„Oferta na dzierżawę i wykup 2 (dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych. Nr 
postępowania KS/ZP/36/2012 z adnotacją: 

„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29 października 2012 r., GODZ. 09:30” 
 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać złożoną przez 
siebie ofertę. Informacja o zmianach lub wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu 
na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie 
winno zawierać dodatkowe oznaczenie odpowiednio wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium. 

9. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni, licząc od 
upływu terminu składania ofert. 

10. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, na czas niezbędny do zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, z 
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 (trzy) dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 (sześćdziesiąt) dni. 
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia 

11. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca, 
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 
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12. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych 
w art. 89 ustawy. 
 

VIII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia Ofert: 
 

1. Oferty winny być złożone w terminie do 29 października 2012 r., do godziny 09:00, w siedzibie 
Zamawiającego w Katowicach: ul. Wita Stwosza 7 w pokoju 224.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, w trybie wynikającym z 
art. 38 ustawy. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców 
odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego. 

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie składania ofert oraz dokona 
zwrotu tej oferty po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

4. Otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi dnia 29 października 2012 r., o godzinie 09:30,  
w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wita Stwosza 7 w Katowicach w pokoju 224. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, a podczas otwarcia ofert informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 
pzp. 

6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub 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.  

7. 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. 

8. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może również żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

 

IX. Kryteria wyboru najkorzystniejszej Oferty: 
 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena wykonania zamówienia.  
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę. 
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

 

X. Sposób obliczania ceny: 
 

1. Do obliczenia wartości netto i ceny brutto dzierżawy EZT, Wykonawcy powinni przyjąć 
następujący tok postępowania: 

1.1. Określić i podać w ofercie wartość wynagrodzenia netto i brutto za wykonanie 
zamówienia w zakresie dzierżawy w odniesieniu do jednego pojazdu w okresie jednego 
miesiąca. 
1.2. Określić i podać w ofercie wartość wynagrodzenia netto i brutto za wykonanie 

zamówienia w zakresie dzierżawy dwóch pojazdów w okresie dwunastu miesięcy. 
1.3. Określić i podać w ofercie wartość wykupu jednego pojazdu po okresie dwunastu 
miesięcy dzierżawy. 
1.4. Określić i podać w ofercie wartość wykupu dwóch pojazdów po okresie dwunastu 
miesięcy dzierżawy. 
1.5. Suma pozycji 1.2 oraz 1.4 będzie przyjmowana do oceny ofert w kryterium cena i 
będzie ona ceną całego zamówienia. 
1.6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
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takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.7. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 
zamówienia, warunkami wykonania, warunkami zawartymi w projektach Umów i wszystkimi 
czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. 
1.8. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego 
miejsca po przecinku (do jednego grosza). 
1.9. Cena oferowana powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku 
rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. 

 

XI. Wymagania dotyczące wadium:  
 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 90 000,00 PLN (dziewięćdziesiąt tysięcy 
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 i 
wykup dwóch EZT". 

4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, należy przedłożyć oryginał lub kopię 
(poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. 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, 
c) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 
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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. 
 

XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu: 
 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z wykonawcami odbywa się: 
a) pisemnie, 
b) faksem, 
c) drogą elektroniczną. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać na adres: 
Koleje Śląskie sp. z o.o.  
ul. Wita Stwosza 7 
40 – 040 Katowice 
Tel.: 32 49 40 663 
Fax: 32 49 40 662 
lub na adres e – mail: mborowski@kolejeslaskie.com.  

3. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywali oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.  

4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pan Michał Borowski, tel.: 727 030 060. 
5. Zamawiający udzielając wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ postępować będzie 

zgodnie z art. 38 pzp.  
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść niniejszej Specyfikacji. Zmiana może wynikać z pytań zadanych przez 
Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną zmianę Zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, oraz 
zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniana jest Specyfikacja. 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej Specyfikacji, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
może przedłużyć termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano 
niniejszą Specyfikację oraz na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza 
Specyfikacja oraz dokona zmiany ogłoszenia w tym zakresie. 
 

XIII. Udzielenie zamówienia: 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

2. Zamówienie zostanie udzielone w oparciu o „wzór umowy” (Załącznik Nr 2 do SIWZ).  
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia Umowy, Zamawiający 

będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny, chyba że będą zachodzić przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. 

mailto:mborowski@kolejeslaskie.com
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XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy: 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na 
kwotę stanowiącą 2 (dwa) % całkowitej ceny oferty, zawierającej podatek VAT, a jeżeli 
obowiązek zapłaty tego podatku obciąża Zamawiającego – na kwotę stanowiącą  2 (dwa) % 
wartości oferty powiększonej o należny podatek VAT, wniesioną przed podpisaniem Umowy. 
Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) 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.). 

2. Zabezpieczenie może być wniesione również za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego: 
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, 
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z 

dnia 06 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2009 r., Nr 
67, poz. 659 ze zm.) i przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt XI.3 SIWZ. 

4. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał lub kopię 
(poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. W 
przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innych formach: oryginał dokumentu zabezpieczenia. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia przeniesienia na 
rzecz Zamawiającego własności Przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej, Zamawiający dokona zwrotu 
zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 

8. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w pkt 1. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

10. Wzór gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

XV. Zmiana treści Umów: 
 
1. W oparciu o art. 144 ustawy dopuszcza się możliwość następujących istotnych zmian treści 
Umowy: 

a) zmiana osób wymienionych w Umowach, w przypadku gdy nie są one w stanie wykonywać 
obowiązków wynikających z Umowy; 

b) zmiana wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów w zakresie stawki podatku VAT, 

c) zmiana warunków finansowych Umów, w tym możliwość wcześniejszego wykupu 
pojazdów za cenę wskazaną na podstawie rozdziału X pkt 1.5 SIWZ, w przypadku 
uzyskania przez Zamawiających środków finansowych 

d) zmiany waluty wynagrodzenia, w przypadku wprowadzenia w Polsce waluty EURO 
przeliczenie odpowiedniej kwoty ze złotych polskich na EURO, nastąpi według przepisów 
prawa określających takie przeliczenie, 
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e) rezygnacji w uzasadnionych przypadkach z wykonania części usługi objętej przedmiotem 
umowy, w przypadku gdy dalsze świadczenie usług przez Wykonawcę nie leży w interesie 
publicznym; 

f) konieczność wprowadzenia innych zmian, w szczególności zmian technologicznych, w 
przypadkach związanych ze zmianami przepisów prawa, norm lub standardów zaistniałymi 
po dacie złożenia oferty przez Wykonawcę; 

g) zmiana okresu dzierżawy i związane z tym proporcjonalne zmniejszenie łącznego czynszu 
dzierżawnego w przypadku wcześniejszego wykupu pojazdów. 

2. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez 
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 
a) opis zmiany; 
b) uzasadnienie zmiany; 
c) koszt zmiany; 
d) czas wykonania zmiany. 

 

XVI. Środki ochrony prawnej: 
 
Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie, których interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
Wzór gwarancji należytego wykonania umowy  

nr:_______________ 
GWARANT: 
[nazwa, adres] 
BENEFICJENT 
Koleje Śląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach,  
ul. Wita Stwosza 7, 
40 – 040 Katowice 
ZOBOWIĄZANY: 
[nazwa, adres] 
§ 1 
1. Niniejsza gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie przez Zobowiązanego umowy nr 
____________, która zostanie zawarta pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym, na realizację 
Zamówienia na dostawę w formie dzierżawy oraz wykup po zakończeniu okresu dzierżawy 2 (dwóch) 
elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich sp. z o.o., sygnatura sprawy: KS/ZP/36/2012. 
2. Żadne zmiany zawartej pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym Umowy nie wpływają na 
ważność niniejszej gwarancji ani na zakres zobowiązania Gwaranta. Gwarant rezygnuje niniejszym z 
konieczności powiadamiania go o dokonywanych zmianach Umowy. 
§ 2 
Na podstawie niniejszej gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty 
dobrowolnie na rzecz Beneficjenta jakąkolwiek kwotę lub kwoty do łącznej wysokości ____________ 
PLN (słownie złotych:_________________) 
 
§ 3 
1. Wierzytelności, o których mowa w § 2, Gwarant zapłaci w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 
doręczenia Gwarantowi pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie 
Beneficjenta, że Zobowiązany nie wykonał Umowy albo Umowę wykonał nienależycie wobec czego 
żądana kwota jest należna i wymagalna, oraz spełniającego wymogi ust. 2. 
2. Wezwanie do zapłaty powinno być podpisane przez osoby właściwie umocowane w imieniu 
Beneficjenta i złożone w okresie ważności gwarancji na adres Gwaranta wskazany w § 10. 
 
§ 4 
Sumy gwarancyjne, określone w § 2, stanowią górną granicę odpowiedzialności Gwaranta. Każda 
kwota zapłacona z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną. 
 
§ 5 
Gwarancja obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, 
potwierdzonego protokołem końcowym stwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu umowy, nie 
dłużej jednak niż do dnia ___________ włącznie i tylko wezwanie do zapłaty doręczone w tych 
okresach i spełniające wszystkie wymogi formalne określone w § 3 będzie powodowało obowiązek 
zapłaty z tytułu niniejszej gwarancji. 
§ 6 
1. Niniejsza gwarancja wygasa w przypadku: 
1) nie doręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminów obowiązywania 
gwarancji; 
2) wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej; 
3) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań zabezpieczonych gwarancją 
przed upływem terminów jej obowiązywania; 
4) jeżeli oryginał dokumentu niniejszej gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przez Beneficjenta 
przed upływem terminów obowiązywania gwarancji. 
2. Z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności Gwaranta, niniejszy dokument gwarancji powinien być 
niezwłocznie zwrócony Gwarantowi. 
§ 7 
Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na osobę trzecią. 
§ 8 
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1. Do praw i obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji oraz do rozstrzygania sporów 
powstałych w związku z niniejszą gwarancją stosuje się przepisy prawa polskiego. 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby jednostki organizacyjnej Beneficjenta. 
§ 9 
Niniejszą gwarancję sporządzono w jednym egzemplarzu. 
§ 10 
Adres korespondencyjny Gwaranta: 
_______________________ 
Za Gwaranta: 
 
 
*) Jest to przykładowy wzór gwarancji. Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji sporządzonej wg 
innego wzoru, jednak winna ona zawierać wszystkie istotne postanowienia zawarte w przedstawionym 
tu dokumencie. 
UWAGA: 
W przypadku modyfikacji wzoru gwarancji w opisanym zakresie, Wykonawca zobowiązany 
będzie przed podpisaniem umowy uzgodnić treść gwarancji z Zamawiającym. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ KS/ZP/36/2012 

 

UMOWA Nr KS/ZP/36/2012 

 

zawarta w dniu .............................. 2012 r. w Katowicach pomiędzy: 

Koleje Śląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, (40 – 040) 

przy ul. Wita Stwosza 7, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 

KRS pod numerem: 0000357114, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000.000,00 PLN, NIP: 954 – 

269 – 97 – 16, REGON: 241592956, reprezentowaną przez: 

1)  

2)   

zwaną dalej „Zamawiającym" 

oraz  

… 

reprezentowanym przez:  

1)   

2)   

zwaną dalej „Wykonawcą" 

 

§1. 

 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego   

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę i wykup 2 (dwóch) elektrycznych zespołów 

trakcyjnych, objętych ofertą złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, na 

warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Przedmiotem umowy jest dzierżawa przez okres 12 (dwunastu) miesięcy oraz przeniesienie na 

Zamawiającego po zakończeniu okresu dzierżawy własności dwóch elektrycznych zespołów 

trakcyjnych typu … serii … o numerach fabrycznych… i oznaczeniach kolejowych:…. dalej jako: 

„przedmiot dzierżawy”, „ezt”, „pojazdy”,   

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym umożliwiającym zgodne z prawem 

oddanie przedmiotu dzierżawy w używanie wraz z pobieraniem pożytków przez cały okres 

dzierżawy oraz że przedmiot umowy nie jest obciążony prawem osób trzecich, które 

ograniczałoby lub wyłączało wykonanie niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że na dzień 

przeniesienia własności przedmiotu dzierżawy będzie dysponował tytułem prawnym 

umożliwiającym przeniesienie własności przedmiotu dzierżawy na Zamawiającego oraz że będzie 

posiadał aktualne świadectwa i zezwolenia wymagane przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego do jego używania zgodnie z przeznaczeniem; 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

a) przedmiot dzierżawy posiada aktualne świadectwa i zezwolenia wymagane przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego do jego używania zgodnie z przeznaczeniem przez 

cały okres trwania dzierżawy  

b) w okresie dzierżawy nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu dzierżawy, jak również 

nie będzie zawierać jakichkolwiek umów uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu 

dzierżawy przez Zamawiającego, 
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c) na dzień przeniesienia własności przedmiot dzierżawy będzie posiadał aktualne 

świadectwa i zezwolenia wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego do 

jego używania zgodnie z przeznaczeniem; 

5. Zamawiający oświadcza, iż posiada wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie 

umiejętności oraz uprawnienia do eksploatacji elektrycznych zespołów trakcyjnych po polskich 

liniach kolejowych. 

6. Odpisów amortyzacyjnych przez cały okres dzierżawy dokonuje Wykonawca. 

 

§2 

 

1. Pojazdy objęte przedmiotem niniejszej Umowy zostaną poddane odbiorowi technicznemu przed 

wydaniem Pojazdów Zamawiającemu. Odbiór techniczny Pojazdów polegać będzie na 

przeprowadzeniu przez przedstawicieli Stron Umowy badań i wszelkich czynności kontrolnych 

zmierzających do sprawdzenia Pojazdów kolejowych pod względem bezusterkowości, możliwości 

eksploatacji Pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi na tym 

terytorium przepisami prawa i normami technicznymi oraz zgodności z celem i przedmiotem 

niniejszej Umowy.  

2. Odbiór techniczny, to jest wszelkie badania i czynności kontrolne, o których mowa w § 2 ust. 1 

Umowy powinny potwierdzać wszelkie parametry techniczne Pojazdu kolejowego, a ich 

pozytywny wynik jest podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Technicznego (załącznik nr 

2). 

3. Odbiór techniczny przedmiotu Umowy nastąpi każdorazowo komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w siedzibie Wykonawcy lub w innym wskazanym 

miejscu. 

4. Odbiór techniczny powinien zostać zrealizowany co najmniej na 14 dni przed terminem dostawy 

Pojazdów kolejowych określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.  

5. Protokół Odbioru Technicznego stanowi podstawę dla wydania Pojazdów Zamawiającemu i 

przystąpienia przez Strony do czynności odbiorowych.  

6. Po zakończeniu okresu dzierżawy Pojazdów, Strony sporządzą protokół końcowy określający 

stan techniczny wszystkich dzierżawionych pojazdów. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot dzierżawy w terminie do dnia 1 grudnia 2012r.  

2. Wraz z wydaniem pojazdów Wykonawca przekaże Zamawiającemu następującą dokumentację: 

a) świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego, 

b) świadectwo sprawności technicznej pojazdu 

c) potwierdzenie zgodności z typem, na który zostało wydane świadectwo typu pojazdu 

szynowego, 

d) deklaracja zgodności Producenta, 

e) Dokumentację Systemu Utrzymania (DSU), 

f) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru, 

g) Dokumentację Techniczno – Ruchową, 

h) Instrukcję Maszynisty, 

i) Instrukcję Obsługi Pojazdu, 

j) deklaracja zgodności Producenta, 

k) kompletny osprzęt, niezbędny do zapewnienia prawidłowej obsługi, eksploatacji, 

serwisowania pojazdu (np.: laptop, urządzenia do pobierania danych rejestrowanych w 

pojeździe itp.), 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o 

wszelkich zmianach skutkujących potrzebą wydania nowego świadectwa dopuszczenia do 



 

18 

 

eksploatacji typu pojazdu kolejowego, jak również świadectw sprawności technicznej Pojazdu 

oraz do przekazania kopii tych świadectw każdorazowo po odnotowaniu wszelkich zmian danych 

w tych świadectwach. 

4. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o szczegółowym terminie wydania danego pojazdu.  

5. Wydanie pojazdu nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Województwa 

Śląskiego. Koszty związane z przejazdem przedmiotu dzierżawy do miejsca wydania poniesie 

Wykonawca. 

6. Z czynności odbioru każdego z pojazdów sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, 

którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. W momencie podpisania protokołu 

przez upoważnionych do tego przedstawicieli Stron bez zastrzeżeń, dany pojazd zostaje uznany 

za odebrany. W protokole zdawczo-odbiorczym Strony opiszą szczegółowo stan pojazdu oraz 

wskażą wszelkie istotne okoliczności związane z przekazaniem pojazdów. Wyznaczenie 

Wykonawcy terminu do usunięcia stwierdzonych usterek uznaje się za podpisanie protokołu z 

zastrzeżeniami. 

7. Z chwilą wydania przedmiotu dzierżawy, na Zamawiającego przechodzą wszelkie ryzyka 

związane z przedmiotem dzierżawy, w tym ryzyko przypadkowej utraty, kradzieży, uszkodzenia 

bądź zniszczenia przedmiotu dzierżawy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników drużyn trakcyjnych Zamawiającego, 

przeznaczonych do obsługi Pojazdów w zakresie ich budowy, zasady działania i eksploatacji. 

Liczba pracowników oraz termin szkolenia zostanie uzgodniona z Zamawiającym po wyborze 

oferty, przy czym liczba osób do przeszkolenia nie przekroczy 10 (słownie: dziesięć). 

 

§ 4 

 

1. Przedmiot dzierżawy będzie eksploatowany w celu świadczenia usług kolejowych przewozów 

pasażerskich.  

2. Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie należytym. 

Za naruszenie należytego stanu przedmiotu dzierżawy uważa się wszelkie formy obniżenia 

wartości, jakości lub użyteczności przedmiotu dzierżawy niemające charakteru normalnego 

zużycia eksploatacyjnego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się stosować do dokumentacji producenta, wskazanej w § 3 ust. 2 

niniejszej Umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac modernizacyjnych i naprawczych 

pojazdów w okresie dzierżawy bez pisemnej zgody Wykonawcy. 

6. Zamawiający  uprawniony jest do dowolnego wykorzystania zewnętrznej powierzchni pojazdów. 

7. Zamawiający zobowiązany jest posiadać wszelkie stosowne uprawnienia do wykonywania 

przewozów kolejowych na trasach, na których prowadzi swoją działalność. 

8. Zamawiający nie jest uprawniony do oddania przedmiotu dzierżawy w użyczenie, najem lub 

dzierżawę podmiotom trzecim. 

9. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin przedmiotu dzierżawy w każdym czasie  w 

terminie 3 dni od zgłoszenia przez Wydzierżawiającego takiego żądania. 

10. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić przedmiot dzierżawy do wszelkich wymaganych 

przepisami prawa kontroli w ustalonych wcześniej terminach, prowadzić i przechowywać 

dokumentację przedmiotu dzierżawy, w tym dokumentację wszelkich przeprowadzanych 

czynności przeglądowych i naprawczych oraz ewidencję ilości przejechanych kilometrów.  

11. Wykonawcy przysługuje prawo kontroli prawidłowości korzystania z przedmiotu dzierżawy              

w każdym czasie,  

12. W okresie trwania dzierżawy Zamawiający ubezpieczy każdy elektryczny zespół trakcyjny               

w zakresie ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia Casco (wszelkie ryzyka) do wysokości kwoty 

wskazanej w ofercie Wykonawcy dotyczącej wykupu pojazdów. Dowody ubezpieczenia zostaną 
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dostarczone Wykonawcy przed dniem wydania każdego z elektrycznych zespołów trakcyjnych 

oraz z każdą datą odnowienia. Jeżeli Zamawiający nie dostarczy Dowodów Ubezpieczenia przed 

dniem wydania elektrycznego zespołu trakcyjnego lub datą odnowienia, Wykonawca uprawniony 

będzie do wykupienia i utrzymywania stosownych polis ubezpieczeniowych na koszt 

Zamawiającego. 

13. Zamawiający przekazywać będzie Wykonawcy niezwłocznie w formie elektronicznej 

lub papierowej kompletną i dokładną informację odnoszącą się do funkcjonowania każdego 

z elektrycznych zespołów trakcyjnych wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy, 

w szczególności: 

a) informacje o eksploatacji (w kilometrach), do każdego 5 dnia miesiąca 

za miesiąc poprzedni; 

b) informacje na temat zdarzeń, a w szczególności wypadków i katastrof jak również 

zagrożeń mogących potencjalnie spowodować wypadki i katastrofy, 

c) szczegóły wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu przedmiotu dzierżawy, zdarzeń 

powodujących nadmierne zużycie lub które powodują pogorszenie bezpieczeństwa, 

osiągów, możliwości używania, a także wystąpienia usterek, które mogą być objęte 

gwarancją producenta lub jakimkolwiek ubezpieczeniem; 

d) odpisy wszelkich decyzji wydanych przez uprawnione organy, w tym przez UTK, 

dotyczące eksploatacji pojazdów; szczegóły wszelkich prac przeprowadzonych na 

pojazdach; 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest w okresie dzierżawy do wykonywania własnym staraniem i na 

własny koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa oraz zaleceniami producenta prac 

utrzymaniowych w zakresie wszystkich poziomów utrzymania. Czynności przeglądowe                        

i naprawcze będą wykonywane przez podmiot posiadający wszelkie niezbędne uprawnienia do 

świadczenia tego typu usług.  

2. Czas trwania czynności utrzymaniowych i naprawczych wliczany jest do biegu okresu dzierżawy                

i nie wpływa na obniżenie czynszu dzierżawnego ani wydłużenie trwania okresu dzierżawy.  

3. Zamawiający poniesie koszty usunięcia wszelkich usterek, które powstały w okresie dzierżawy, 

a które nie wynikają z wad fizycznych istniejących w chwili wydania pojazdu. Usunięcie takich 

usterek Zamawiający zleci Wykonawcy lub innemu podmiotowi i poniesie wszelkie koszty z tym 

związane. 

4. Zamawiający na swój koszt zapewnia wszelkie materiały eksploatacyjne przedmiotu dzierżawy 

zgodnie z dokumentacją techniczną.  

 

§ 6 

 

1. Z tytułu dzierżawy każdego z elektrycznych zespołów trakcyjnych wchodzących w skład 

przedmiotu dzierżawy Zamawiający zapłaci Wykonawcy czynsz dzierżawny.  

2. Czynsz za cały okres trwania dzierżawy (12 miesięcy) wynosi netto:…… (słownie:…) za wszystkie 

pojazdy tj. …. (słownie:…) za jeden pojazd. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT według 

stawki obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

3. Czynsz płatny będzie z góry w 12 równych miesięcznych ratach w wysokości … (słownie:…) 

każda za każdy z pojazdów.  

4. W przypadku, gdy okres dzierżawy nie obejmuje pełnego miesiąca (w pierwszym lub ostatnim 

miesiącu dzierżawy), Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy czynszu w wysokości 

odpowiadającej iloczynowi 1/30 czynszu, o którym mowa w ust. 3 oraz ilości dni najmu  w danym 

miesiącu. 
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5. Zapłata czynszu oraz innych należności umownych wydzierżawionych pojazdów nastąpi 

przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, na wskazany 

na fakturze VAT nr rachunku Wykonawcy. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT do 14 dnia 

każdego miesiąca za dany miesiąc.  

6. Zamawiający będzie ponosił wszelkie należności publicznoprawne związane z przedmiotem 

dzierżawy w trakcie jej obowiązywania. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia własności Pojazdów wynosi netto: 

……………………………………… do którego zostanie doliczony podatek VAT według stawki 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Podstawą do wystawienia faktury VAT z tytułu przeniesienia własności jest protokół końcowy, o 

którym mowa w § 2 ust. 6. 

10. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Strony zgodnie postanawiają, że przeniesienie własności Pojazdów nastąpi z chwilą podpisania 

przez umocowanych przedstawicieli Stron protokołu końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 6, bez 

konieczności składania i podpisywania dodatkowych oświadczeń. 

 

§ 7 

 

1. Strony ustalają, iż dzierżawa każdego pojazdu wchodzącego w skład przedmiotu dzierżawy 

rozpoczyna się z dniem wydania go Zamawiającemu, a kończy się z dniem upływu 12 miesięcy od 

wydania pojazdów.  

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę w całości lub części bez wypowiedzenia 

w następujących przypadkach: 

a) zwłoki w zapłacie czynszu i opłat, o których co najmniej za 2 pełne okresy płatności, 

po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty należności i wyznaczeniu zamawiającemu 

dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu, 

b) korzystania z przedmiotu dzierżawy przez Zamawiającego niezgodnie z warunkami 

niniejszej Umowy, w szczególności poprzez nieprzestrzegania zasad należytego 

korzystania z przedmiotu Umowy, niewykonanie obowiązków informacyjnych, oddania 

przedmiotu dzierżawy w użyczenie, najem lub dzierżawę podmiotom trzecim lub używanie 

przedmiotu dzierżawy niezgodnie z przeznaczeniem oraz przekazaną dokumentacją – 

pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę do 

zaniechania niewłaściwego korzystania z pojazdów  

c) braku dostarczenia polisy OC oraz Casco przed wydaniem przedmiotu dzierżawy lub 

przed datą odnowienia polis, 

d) utraty lub zniszczenia pojazdu w stopniu uniemożliwiającym jego naprawę  

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: 

a) gdy Wykonawca opóźnia się z wydaniem pojazdów lub jednego z pojazdów o okres 
przekraczający 14 dni względem terminu określonego w § 3 ust. 1; 

b) gdy Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie dostarcza 
Zamawiającemu całości lub części dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 2; 

c) gdy Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nie usunie 
usterek stwierdzonych w protokole zdawczo-odbiorczym. 

4. Zamawiający uprawniony jest do realizacji prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3, 

w terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku. 

5. Rozwiązanie Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz oświadczenie o odstąpieniu 

winno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 

 

§8 
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1. Od momentu wydania danego pojazdu, Zamawiający ponosi pełne ryzyko związane z 

korzystaniem, eksploatacją i posiadaniem przedmiotu dzierżawy, w szczególności ryzyko 

nadmiernego lub przedwczesnego zużycia, utraty, zniszczenia, kradzieży. 

2. W przypadku wystąpienia wypadku kolejowego z udziałem pojazdu, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę jako obserwatora komisji ustalającej przyczynę wypadku.  

 

§ 9 

 

1. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przyczyn wskazanych w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy,  

Zamawiający zwróci pojazdy Wykonawcy w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie 

eksploatacyjne.  

2. Pojazdy winny być dostarczone do siedziby Wykonawcy, chyba że strony inaczej uzgodnią. Koszt 

odbioru pojazdów pokrywa Zamawiający.  

 

§ 10 

 

1. Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości: 

1) 3% wynagrodzenia netto z tytułu czynszu za cały okres trwania dzierżawy jednego pojazdu (12 

miesięcy) za każdy dzień opóźnienia w wydaniu pojazdu w stosunku do terminu, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1. Kara z tego tytułu będzie obliczana za opóźnienie w wydaniu każdego z pojazdów 

osobno.   

2) 30% wynagrodzenia netto z tytułu czynszu za dzierżawę wszystkich pojazdów przez cały okres 

trwania dzierżawy (12 miesięcy) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

2. Kary umowne mogą być potrącane z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za 

wykonanie niniejszej Umowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość żądania na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, postanowienia w zakresie uprawnienia do naliczania kar 

umownych pozostają w mocy. 

 

§ 11 

 

1. Wszelkie zawiadomienia i korespondencję związaną z niniejszą Umową lub w związku z nią 

należy sporządzić w formie pisemnej i uznaje się je za otrzymane w przypadku przekazania ich 

osobiście, kurierem, listem poleconym za pośrednictwem poczty lub przesłania telefaksem na 

adresy określone w niniejszej Umowie lub na inne adresy wskazane przez strony. 

2. Zawiadomienia przesyłane osobiście lub przesyłane telefaksem uznaje się za doręczone 

odpowiednio w dniu osobistego doręczenia lub dokonania transmisji, przy czym jeżeli nadanie 

faksu nastąpiło w dniu wolnym od pracy lub w dniu roboczym po godzinie 15:00 uznaje się je za 

doręczone w następnym dniu roboczym. 

 

§12 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość następujących istotnych zmian treści Umowy: 

a)   zmiana osób wymienionych w Umowach, w przypadku gdy nie są one w stanie 

wykonywać obowiązków wynikających z Umowy; 

b)   zmiana wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów w zakresie stawki podatku VAT, 
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c)   zmiana warunków finansowych Umów, w tym możliwość wcześniejszego wykupu 

pojazdów za cenę wskazaną na podstawie rozdziału X pkt 1.5 SIWZ, w przypadku 

uzyskania przez Zamawiających środków finansowych 

d)   zmiany waluty wynagrodzenia, w przypadku wprowadzenia w Polsce waluty EURO 

przeliczenie odpowiedniej kwoty ze złotych polskich na EURO, nastąpi według przepisów 

prawa określających takie przeliczenie, 

e)   rezygnacji w uzasadnionych przypadkach z wykonania części usługi objętej przedmiotem 

umowy, w przypadku gdy dalsze świadczenie usług przez Wykonawcę nie leży w interesie 

publicznym; 

f)   konieczność wprowadzenia innych zmian, w szczególności zmian technologicznych, w 

przypadkach związanych ze zmianami przepisów prawa, norm lub standardów 

zaistniałymi po dacie złożenia oferty przez Wykonawcę; 

g) zmiana okresu dzierżawy i związane z tym proporcjonalne zmniejszenie łącznego czynszu 
dzierżawnego w przypadku wcześniejszego wykupu pojazdów. 

3. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez 

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

a)   opis zmiany; 

b)   uzasadnienie zmiany; 

c)   koszt zmiany i jej wpływ na wysokość wynagrodzenia; 

d)   czas wykonania zmiany. 

 

§ 13 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia lub rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

2. W przypadku nieważności, bezskuteczności lub niemożliwości wykonania niektórych 

z postanowień niniejszej Umowy, pozostałe postanowienia pozostają wiążące dla stron. W takim 

przypadku strony Umowy będą zobowiązane do podjęcia negocjacji i przyjęcia zgodnych 

z prawem, skutecznych i wykonalnych postanowień. 

3. Prawa i obowiązki Stron, wynikające z niniejszej Umowy nie mogą zostać przeniesione, bez zgody 

drugiej Strony, na osoby trzecie. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami powstałych w związku z niniejszą 

Umową jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy  

kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

Zamawiający           Wykonawca  
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Załącznik nr 2 do umowy Nr KS/ZP/36/2012 
 

Protokół Odbioru Technicznego 
 
sporządzony w dniu . . . . . . . . . 

dotyczy elektrycznego zespołu trakcyjnego typu . . . . . . .  

wyprodukowanego przez . . . . . . . 

o numerze fabrycznym:………... 

 

spisany pomiędzy: 

Zamawiającym: Koleje Śląskie sp. z o.o., 40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7 

a 

 Wykonawcą: …….. 

 

W dniu …………….w …(miejsce, adres)……….  

Przedstawiciele Zamawiającego w składzie: 

 przewodniczący komisji: 

 komisarz odbiorczy: 

 audytor: 

 audytor: 

 

Wykonawcy w składzie:  

  

  

  

  

przeprowadzili odbiór techniczny i jazdę próbną pojazdu nr …………o numerze 

fabrycznym      zamówionego na podstawie Umowy nr KS/ZP/36/2012 z dnia 

…………. przez Koleje Śląskie spółka z o.o. 

 

Pojazd został zgłoszony do odbioru technicznego dnia ………. 

Odbiór techniczny został uzgodniony od dnia ………… do dnia …………. 
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Przedstawiciele Zamawiającego odstąpili od dokonywania odbioru technicznego ze 

względu na stwierdzenie w odbieranym pojeździe: 

a)   

b)   

co uniemożliwia zakończenie odbioru w uzgodnionym terminie.* 

 

Przedstawiciele Zamawiającego stwierdzili iż pojazd szynowy przedstawiony do 

odbioru odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ i 

Umowie* 

Odbiory techniczne poszczególnych zespołów i podzespołów pojazdu szynowego 

zostały przeprowadzone przez osoby upoważnione przez Zamawiającego zgodnie z 

Wymaganiami Technicznymi oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

oraz DSU.* 

Odbierany pojazd szynowy posiada świadectwo dopuszczenia typu pojazdu 

kolejowego do eksploatacji wydane przez Urząd Transportu Kolejowego (kopie: 

świadectwa oraz sprawozdań z prób i badań niezbędnych do uzyskania tego 

świadectwa stanowią załączniki do niniejszego Protokołu)*. 

Stwierdza się, że po próbach stacjonarnych, przeprowadzono w dniu 

………………jazdę próbną na trasie …………….. Wszystkie urządzenia pracowały 

prawidłowo. Protokół z jazdy próbnej stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.* 

Wraz z odbieranym pojazdem szynowym Wykonawca dostarczył następującą 

dokumentację dla tego pojazdu: 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru, 

 Dokumentację techniczno - ruchową 

 Dokumentację systemu utrzymania pojazdu  

 Instrukcję eksploatacyjną - instrukcję, którą powinny znać osoby obsługujące 

(maszyniści) i konserwujące pojazdy, 

 Atesty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych dla urządzeń lub 

materiałów i elementów zastosowanych do budowy pojazdu szynowego. 

 Księgi rewizyjne (tzw. Paszporty) dla urządzeń podlegających dozorowi 

technicznemu. 

 



 

25 

 

Dostarczony pojazd jest kompletny, sprawny i został należycie wykonany, jest zdolny 

do użycia zgodnie z przeznaczeniem.  

 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do dostarczenia pojazdu Zamawiającemu, z 

zachowaniem warunków ujętych w Umowie.* 

Niniejszy protokół został sporządzony w …egzemplarzach 

 

 

Zamawiający                                                        Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne usunąć z protokołu 
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Załącznik 3 do umowy KS/ZP/36/2012 

Protokół Zdawczo – Odbiorczy pojazdów trakcyjnych 

sporządzony w dniu . . . . . . . . . 

dotyczy elektrycznego zespołu trakcyjnego typu . . . . . . .  

wyprodukowanego przez . . . . . . . 

o numerze fabrycznym:………... 

 

spisany pomiędzy: 

Zamawiającym: Koleje Śląskie sp. z o.o., 40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7 

a 

 Wykonawcą: …….. 

 

W dniu …………….w …(miejsce, adres)……….  

Przedstawiciele Zamawiającego w składzie: 

 przewodniczący komisji: 

 komisarz odbiorczy: 

 audytor: 

 audytor: 

 

Wykonawcy w składzie:  

  

  

  

 

Strony: 

 Zamawiający 

 Wykonawca 

dokonały odbioru kolejowego pojazdu szynowego: 

 

Wykonawca przekazuje Zamawianemu następującą dokumentację: 

 ………………… 
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 ……………… 

 

Zamawiający oświadcza, że pojazd szynowy przedstawiony do odbioru odpowiada 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ i Umowie 

 Pojazd jest kompletny, sprawny, zdolny do użycia zgodnie z celem, dla którego 

został zamówiony. 

 Przyjmuje pojazd bez zastrzeżeń. 

 

Zamawiający przyjmuje pojazd pomimo stwierdzonych usterek i uchybień w postaci: 

 ………….. 

 

Zamawiający zgłasza konieczność usunięcia następujących usterek: 

 ………….. 

 

Wobec wyżej wymienionych usterek Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w 

terminie do dnia ……………… 

 

Fakt usunięcia usterek zapisanych w niniejszym Protokole Zdawczo – Odbiorczym 

Wykonawca i Zamawiający potwierdzi pisemnie kolejnym Protokołem Zdawczo – 

Odbiorczym. 

 

Protokół Zdawczo – Odbiorczy z zastrzeżeniami  oznacza, że Pojazd nie został 

odebrany przez Zamawiającego..  

 

Zamawiający                                                        Wykonawca 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ nr KS/ZP/36/2012 
 
 
.................................................................... .          ........................., dnia ....................... 2012 r. 
           (nazwa i adres Wykonawcy)    
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę w formie dzierżawy oraz 
wykup po zakończeniu okresu dzierżawy 2 (dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei 
Śląskich sp. z o.o., zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) dla tego przetargu składamy niniejszą ofertę. 
 
1. Oferta cenowa. 
1.1. Wartość wynagrodzenia netto i brutto za wykonanie zamówienia w zakresie dzierżawy w 
odniesieniu do jednego pojazdu w okresie jednego miesiąca: 
 
Wartość netto:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Wartość brutto:  
 
……………………………………….……………………………………………………………………………… 
 
1.2. Wartość wynagrodzenia netto i brutto za wykonanie zamówienia w zakresie dzierżawy dwóch 
pojazdów w okresie dwunastu miesięcy: 
 
Wartość netto: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
Wartość brutto: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1.3. Wartość wykupu jednego pojazdu po okresie dwunastu miesięcy dzierżawy:  
 
….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
1.4. Wartość wykupu dwóch pojazdów po okresie dwunastu miesięcy dzierżawy: 
 
 .…………………………….…………………………………………………………………………………….… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu 
zamówienia ; 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym 
ze Wzorem Umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 
4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone 
w SIWZ. 
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5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu 
terminu składania ofert. 
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  zgodnie z Wzorem Umowy. 
7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach. 
8. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 
................................  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.) i 
jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 
9. Oświadczamy, że powierzymy / nie powierzymy* wykonanie zamówienia podwykonawcy / om 
w częściach: 
1) ………………przez podmiot……………………. 
2) ………………przez podmiot……………………. 
3)  ………………przez podmiot……………………. 
4)  
* Uwaga – niepotrzebne skreślić (brak skreślenia i niewypełnienie pola oznaczać będzie, że 
Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania części zamówienia). 
 
Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję: 
................................................................................................................................................ 
tel. ............................................................................ faks ...................................................... 
 
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym 
................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 

............................................................. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ nr KS/ZP/36/2012  
 
 
 
          

……………………………………. 
       (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

         ...................................., dnia ....................... 2012 r. 
 
 

WYKAZ 
 

wykonanych lub wykonywanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  
 

Zakres zamówienia 
 

Zamawiający - 
odbiorca 

(nazwa firmy, jej 
adres, telefon) 

Termin 
realizacji 

od/do 
(dd/mm/rrrr 
/dd/mm/rrrr) 

Wartość 
zamówienia 

 
 
 
 
 

   

 
 
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie przez Wykonawcę. W przypadku nie przedstawienia dokumentów 
potwierdzających należyte wykonanie wszystkich wymienionych w powyższym wykazie dostaw za 
podstawę ustalenia spełnienia warunku służyć będą jedynie zamówienia, których należyte wykonanie 
zostanie właściwie udokumentowane. Dokumenty te należy przedstawić w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy, oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. Nr 226, 
poz. 1817/) 
 
 

 
 
 

    ………………………………………………… 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

            do reprezentacji Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ nr KS/ZP/36/2012  

(należy złożyć w formie oryginału) 
 
 

     ................................, dnia ....................... 2012 r. 
 
 
…………………………………….…… 
          (nazwa i adres Wykonawcy)                        
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę w formie dzierżawy 
i wykup po zakończeniu okresu dzierżawy 2 (dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei 
Śląskich sp. z o.o.” oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca: 
 
……………................................................................................................................................ 
.....................…........................................................................................................................... 

(pełna nazwa Wykonawcy) 
 
spełnia warunki dotyczące: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 

............................................................. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ nr KS/ZP/36/2012             
(należy złożyć w formie oryginału) 
 

...................................., dnia ....................... 2012 r. 
 
 
 
 
…………………………………….…… 
(nazwy i adresy Wykonawców 
wchodzących w skład Konsorcjum) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW KONSORCJUM 
 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę w formie dzierżawy 
i wykup po zakończeniu okresu dzierżawy 2 (dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei 
Śląskich sp. z o.o.” oświadczam, że członkowie Konsorcjum w składzie wskazanym w ofercie 
spełniają warunki dotyczące: 
 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 

............................................................. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
      do reprezentacji Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: oświadczenie podpisuje pełnomocnik konsorcjum, o którym mowa w art. 23 ust. 2 
ustawy 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ nr KS/ZP/36/2012 
 
(należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy) 
 

................................, dnia ....................... 2012 r. 
 
 

……………………………………                
(nazwa i adres Wykonawcy)              

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 

powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „dostawę w formie dzierżawy i wykup po zakończeniu okresu 
dzierżawy 2 (dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich sp. z o.o.” oświadczam, 
że brak jest podstaw do wykluczenia reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy z postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
 

 
          ……………………………………………. 

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
    do reprezentacji Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6A DO SIWZ nr KS/ZP/36/2012 
(należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 

    ..................................., dnia ....................... 2012 r. 
 
…………………………………….…      
     (nazwa i adres Wykonawcy 
wchodzącego w skład Konsorcjum) 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KONSORCJUM 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę w formie dzierżawy i wykup po zakończeniu okresu 
dzierżawy 2 (dwóch) elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Śląskich sp. z o.o.”, oświadczam, 
że brak jest podstaw do wykluczenia reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy wchodzącego w 
skład Konsorcjum z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 

……………………………………………. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


