Katowice, dn. 27 czerwca 2011 r.
KS/ZP/6-1/2011

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO SIWZ:
Zamawiający Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-040) przy ul. Wita Stwosza 7 na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr
113, poz. 759 z późn. zm. – dalej ustawa) dokonuje następujących wyjaśnień treści SIWZ na DOSTAWĘ W
FORMIE LEASINGU FINANSOWEGO 5 (PIĘCIU) ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH DLA
KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O.
Odpowiedzi na pytania:

1. Rozumiemy, że maksymalny budżet, jaki Koleje Śląskie przeznaczyłyby na ten cel wynosi
13 024 225,00 EUR, i że płatnośd nastąpiłaby w 84 ratach miesięcznych pokrywających się z
okresem leasingu. Pytanie brzmi: czy dobrze zrozumieliśmy i czy ta kwota mogłaby zostad
podwyższona w ciągu tego okresu?
Ad. 1. Wspomniana wyżej kwota jest szacunkową wartością zamówienia ustaloną przez Zamawiającego
z należytą starannością. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia,
zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert.
Kwestie rat leasingowych reguluje rozdział III pkt 2.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Termin wykonania umowy w ogłoszeniu wynosi 180 dni. Prosimy o potwierdzenie tego terminu, a
także o wyjaśnienie, czy należy rozumied go tak, że przed upływem 180 dni wykonawca powinien
dostarczyd pierwszy z pięciu EZT, czy też że powinien dostarczyd wszystkie pięd EZT będących
przedmiotem zamówienia. Chcielibyśmy także zapytad, czy dostawa zakłada dostarczenie pociągu
gotowego do uruchomienia czy też gotowego do obsługi pasażerów, a więc posiadającego już
homologację pozwalającą na przewóz pasażerów.
Ad.2. Wskazane wyżej kwestie są uregulowane w rozdziale III pkt 3.3 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz w § 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
3. Prosimy o możliwośd udostępnienia dokumentów takich jak:
- aktualne dokumenty rejestrowe
- zaświadczenie ZUS
- zaświadczenie z US (…)
Ad.3. Zamawiający informuje, że ww. dokumenty mogą zostad udostępnione do wglądu Wykonawcy w
każdy dzieo powszedni między godziną 9.00, a 15.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju 222.
4. Prosimy o możliwośd udostępnienia dokumentów takich jak:
- dokumenty finansowe za: 31.12.2009., 31.12.2010. oraz okres bieżący podpisane zgodnie z
reprezentacją
- aktualne zobowiązanie kredytowe, pożyczki, leasingi oraz zobowiązania pozabilansowe:
gwarancje, poręczenia
- informacje o głównych odbiorcach – na I kwartał 2011 r. lub koniec IV kwartału 2010 r.
- strukturę należności i zobowiązao na koniec IV kwartału 2010 r. lub I kwartału 2011 r.
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Ad.4. Zamawiający informuje, że Koleje Śląskie sp. z o.o. istnieje od kwietnia 2010 r., wobec czego nie
jest możliwe udostępnienie dokumentów finansowych za okres wcześniejszy. Sprawozdanie finansowe
za okres kwiecieo 2010 r. – grudzieo 2010 r. oraz F01 za 1 kwartał 2011 r. może byd udostępnione na
zasadach wskazanych w punkcie 3.
Zamawiający nie posiada aktualnych zobowiązao kredytowych, pożyczek, leasingów oraz zobowiązao
pozabilansowych: gwarancji, poręczeo.
Zamawiający planuje rozpoczęcie działalności przewozowej od dnia 1 października 2011 r., wobec czego
Zamawiający nie posiada danych o głównych odbiorcach na I kwartał 2011 r. lub koniec IV kwartału 2010
r.
Zamawiający nie jest w stanie przedstawid struktury należności i zobowiązao na koniec IV kwartału 2010
r. lub I kwartału 2011 r., gdyż planuje rozpoczęcie działalności przewozowej od dnia 1 października 2011
r., a wszelkie zobowiązania reguluje na bieżąco.
5. Prosimy o udostępnienie pełnego sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz F01 za 1 kwartał
2011 (…)
Ad.5. Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe zagadnienie powyżej w punkcie 4.
6. Prosimy o przedstawienie prognoz finansowych na najbliższe 7 lat (okres leasingu).
Zamawiający informuje, że ten dokument może byd udostępniony na zasadach wskazanych w punkcie
3.
7. Prosimy o podanie źródła spłaty zobowiązao wynikających z wnioskowanego leasingu finansowego.
Ad.7. Źródłem spłaty tych zobowiązao będą wpływy z biletów oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.
8. Prosimy o przedstawienie kopii umowy na prowadzenie działalności przewozowej jaką Zamawiający
ma zawartą z Marszałkiem Województwa Śląskiego.
Ad.8. Zamawiający informuje, że kopia umowy może byd udostępniona na zasadach wskazanych w
punkcie 3.
9. W związku z faktem, że Zamawiający jest podmiotem dopiero rozpoczynającym działalnośd
przewozową, prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie zobowiązao
umownych Zamawiającego w następujący sposób:
 Weksel in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z odpowiednią Deklaracją
Wekslową;
 Gwarancja za Zamawiającego udzielona przez Województwo Śląskie jako jedynego
udziałowca Zamawiającego na rzecz Finansującego w formie zaakceptowanej przez
Finansującego;
 Cesja wierzytelności z umowy przewozowej zawartej przez Zamawiającego z Marszałkiem
Województwa Śląskiego na usługi przewozów pasażerskich, na rzecz Wykonawcy;
Ad.9. Zamawiający informuje, że możliwe jest wystawienie weksla in blanco wraz z odpowiednią
Deklaracją Wekslową. Treśd weksla oraz Deklaracji Wekslowej zostanie ustalona przez Zamawiającego
przed zawarciem umowy na podstawie propozycji Wykonawcy.
10. Prosimy o udostępnienie Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego, jako
jedynego udziałowca Zamawiającego, za rok 2010 z informacjami: (…)
Ad.10. Zamawiający informuje, że ww. Sprawozdanie jest dostępne na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (data: 7 kwietnia 2011 r.).
Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 7
40-040 Katowice
tel.: +48 32 494 06 63
fax: +48 32 494 06 62

KRS: 0000357114
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 9542699716
REGON: 241592956

Kapitał zakładowy: 15 000 000 zł wpłacony w całości
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A.
nr 62 1050 1214 1000 0023 4940 5825

11. Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje zgodą swoich organów nadzoru/właścicielskich
na zaciągnięcie zobowiązania finansowego, jakie rodzid będzie umowa leasingu finansowego.
Ad.11. Zamawiający informuje, że posiada stosowną Uchwałę Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia
Wspólników Spółki w sprawie zaciągnięcia takiego zobowiązania. Może ona byd udostępniona
Wykonawcy na zasadach wskazanych w punkcie 3.

Główny Specjalista ds. Zamówieo Publicznych
Michał Borowski
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