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§ 1. 
Słowniczek 

Pojęcia i skróty użyte w niniejszym ogłoszeniu o przetargu należy odczytywać poprzez następujące definicje: 

1) Postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie 
o przetargu;  

2) Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, która uczestniczy w Postępowaniu lub której oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, 
lub z którą zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia będącego przedmiotem Postępowania;  

3) Zamawiający – POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowa 1,  
kod 01-217; KRS 0000031521 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy 616.242.600,00 PLN; NIP 5262557278; REGON 017319719 – 
reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Napraw Taboru w Kruszewcu; 

4) Ogłoszenie – niniejsze ogłoszenie o przetargu; 

5) Platforma zakupowa – platforma zakupowa Open Nexus https://platformazakupowa.pl/. 

§ 2. 
Informacje ogólne 

1. Przed złożeniem oferty wstępnej, Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią 
Ogłoszenia. 

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze Ogłoszenie oznaczone jest znakiem PRZP-252/147/2020 
i zatytułowane jako „Sukcesywna dostawa asortymentu do malowania pojazdów kolejowych”. Wykonawcy 
zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty 
przygotowywane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzane 
będą w języku polskim. 

4. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu na zasadach określonych w Ogłoszeniu. W sprawach w nim 
nieuregulowanych obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Postępowanie składa się z dwóch etapów: 

1) etap I – złożenie oferty wstępnej w formie elektronicznej na Platformie zakupowej; 

2) etap II – złożenie oferty ostatecznej lub aukcja elektroniczna (zgodnie z wyborem Zamawiającego). 

6. Do etapu II zostanie zaproszonych 3 Wykonawców – niepodlegających wykluczeniu z Postępowania na 
podstawie § 5, których oferty nie podlegają odrzuceniu – którzy złożą najkorzystniejsze, zgodnie z § 9, oferty 
wstępne. Jeżeli liczba złożonych ofert wstępnych będzie mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi wszystkich 
Wykonawców, którzy złożą oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu.  

7. W przypadku wyboru aukcji elektronicznej jako etapu II zostanie ona przeprowadzona na Platformie 
zakupowej. 

8. Negocjacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, mogą być prowadzone: pisemnie, za pomocą poczty 
elektronicznej, czy innych środków komunikacji elektronicznej lub w drodze bezpośrednich rozmów. 
Zamawiający ma prawo skorzystać z jednego lub wszystkich wymienionych sposobów prowadzenia 
negocjacji, o których mowa w zdaniu pierwszym. Po przeprowadzonych negocjacjach Wykonawca potwierdza 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego ostateczną cenę oferty drogą mailową. 

9. Oferta wstępna przestaje wiązać Wykonawcę w momencie złożenia każdej kolejnej oferty, przy czym każda 
kolejna oferta nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży 
oferty w etapie II albo oferta złożona w etapie II będzie zawierała wyższą cenę od ceny z oferty wstępnej, 
wiążąca dla Wykonawcy będzie oferta wstępna. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany treści Ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert; 

2) odrzucenia oferty (zarówno wstępnej, jak i ostatecznej), jeżeli jest ona niezgodna z przepisami prawa lub 
nie odpowiada treści Ogłoszenia, lub została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na 
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podstawie § 5 ust. 1 lub została złożona po upływie terminu na składanie ofert, lub jeżeli Wykonawca nie 
wniósł wadium do terminu składania ofert lub na przedłużony okres związania ofertą; 

3) unieważnienia Postępowania na każdym jego etapie (w tym również po wyborze oferty) bez podania 
przyczyny; 

4) wezwania Wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia wymaganych dokumentów (uzupełnienie nie 
dotyczy oferty i wadium), w przypadku gdy są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości. 

11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie złoty polski (PLN). 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacji w złożonej ofercie. 

13. Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu przysługują Zamawiającemu. Kopiowanie lub rozpowszechnianie 
tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego, jest zabronione. 

14. Informacje zawarte w Ogłoszeniu mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu 
wzięcia udziału w Postępowaniu, w tym przygotowania i złożenia oferty wstępnej i oferty ostatecznej. 

§ 3. 
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymentu do malowania pojazdów kolejowych wraz 
z dokumentacją. 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części zwane dalej Zadaniami.  

3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej Zadań wymienionych poniżej: 

1) Zadanie nr 1 – farby bazowe, poliuretanowe do malowania z zewnątrz; 
2) Zadanie nr 2 – farby poliuretanowe do malowania galanterii wnętrza; 
3) Zadanie nr 3 – farby alkidowe; 

4. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, warunki płatności oraz inne istotne wymagania zostały 
zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. 

§ 4. 
Termin realizacji zamówienia 

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4. ust. 1 Załącznika 

Nr 4 do Ogłoszenia. Termin realizacji poszczególnego zamówienia wynosi do 7 dni od dnia wysłania zamówienia. 

§ 5. 
Przesłanki wykluczenia z Postępowania 

1. Zamawiający wykluczy z Postępowania: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowania lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia zawartych w niniejszym paragrafie; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 
258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze 
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 
ze zm.),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 
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4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba 
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w Postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
dokumentów;  

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 
błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 
w Postępowaniu; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu (dotyczy toczącego się 
Postępowania, jak również każdego innego Postępowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia); 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu Postępowania lub którego pracownik, a także osoba 
wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 
usług, brał udział w przygotowaniu takiego Postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
Postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między Wykonawcami w postępowaniu, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, (dotyczy toczącego się Postępowania, jak również każdego innego postępowania 
o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia); 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty 
lub odrębne oferty częściowe (jeśli dotyczy), chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu; 

13) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.); 

14) Wykonawcę, jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 3, uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w ust. 2 z:  

a) Zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,  

c) osobami wykonującymi czynności w Postępowaniu,  

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu;  

15) Wykonawcę, który nie wykaże, że spełnia warunek udziału w Postępowaniu - Wykonawca musi wykazać, 
że w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał dostawy:  
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a) systemów lakierniczych przeznaczonych do malowania zewnętrznego taboru kolejowego 
o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 270.000,00 PLN dla Zadania I 

b) systemów lakierniczych przeznaczonych do malowania wnętrz taboru kolejowego o łącznej 
wartości brutto nie mniejszej niż 50.000,00 PLN dla Zadania II 

c) farb alkidowych przeznaczonych do malowania taboru kolejowego o łącznej wartości brutto nie 
mniejszej niż 100.000,00 PLN dla Zadania III.  

2. Relacje, o których mowa w ust. 1 pkt 14, polegają na tym, że osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 3, uprawniona 
do reprezentowania Wykonawcy: 

1) pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związana z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkiem zarządu lub 
rady nadzorczej Zamawiającego;  

2) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia Postępowania pozostawała w stosunku pracy lub zlecenia 
z Zamawiającym lub była członkiem zarządu lub rady nadzorczej Zamawiającego;  

3) pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności tej osoby. 

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1, jest obowiązany złożyć 
wraz z ofertą następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie ust. 1 – sporządzone zgodnie ze wzorem 
zawartym w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia; 

2) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2, 3 i 10 – 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu; 

3) wykaz dostaw, o których mowa w ust. 1 pkt 15, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert w Postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ilości dostarczonego asortymentu, przedmiotu (wraz z zaznaczeniem, 
czy umowa  została w pełni zrealizowana, czy jest w trakcie realizacji), dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz, których dostawy zostały wykonane, sporządzony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym 
w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia; 

4) referencje potwierdzające, że dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa w punkcie 3, zostały 
wykonane należycie. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument – w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2, 3 i 10.  

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert w Postępowaniu.  

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je 
dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 5 stosuje się. 

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

§ 6. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia. 

3. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę żaden z Wykonawców nie może podlegać 
wykluczeniu z Postępowania na podstawie przesłanek wykluczenia określonych w § 5 ust. 1, przy czym 
warunek udziału, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 15 wystarczy jeśli jest spełniony przynajmniej przez jednego 
Wykonawcę. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w Postępowaniu, dokumenty 
wymienione w § 5 ust. 3 składa: 

1) pkt 1 i 2 - każdy Wykonawca osobno; 

2) pkt 3 i 4 - Wykonawca, który jest odpowiedzialny za spełnienie warunku. 

5. Wykonawcy prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy składający 
wspólną ofertę, w związku z czym postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez 
Wykonawcę lub te podmioty. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy w  sprawie zamówienia. 

§ 7. 
Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium z zaznaczeniem nazwy, numer Zadania, numeru 
Postępowania w kwocie: 

1) 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) dla Zadania 1. 

2) 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) dla Zadania 2. 

3) 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla Zadania 3. 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wstępnych. Wadium musi obejmować 
cały okres związania ofertą. 

3. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniższych form, zgodnie ze swoim wyborem: 

1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Spółki; 

2) jako gwarancja ubezpieczeniowa; 

3) jako gwarancja bankowa. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego nr 15 1090 1375 0000 
0001 3348 0612. W tytule przelewu należy podać nazwę i numer Postępowania. 

5. Wadium w formie innej niż pieniądz Wykonawca winien złożyć: 

1) w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 
upoważnioną/e do reprezentowania gwaranta) lub 

2) w formie papierowej, w siedzibie Zakładu Napraw Taboru w Kruszewcu , Kruszewiec 104, 26-300 
Opoczno, pokój nr 309, w godzinach 8:00-15:00 najpóźniej w terminie składania ofert. Wykonawca 
otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia wadium. Korespondencja winna być opatrzona napisem: 

POLREGIO sp. z o.o. 
Zakład Napraw Taboru w Kruszewcu 

Kruszewiec 104, 26-300 Opoczno 
 pokój nr 309 

WADIUM 
 post. nr PRZP-252/147/2020, nazwa „Sukcesywna dostawa asortymentu do 

malowania pojazdów kolejowych” 

6. Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi być płatne na pierwsze żądanie, 
być nieodwołalne i bezwarunkowe.  
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7. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa w ust. 1, 
wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po zakończeniu drugiego etapu, 
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy.  

10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

1) Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na uzgodnionych 
warunkach; 

2) Wykonawca nie dostarczy dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 7, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego; 

3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy; 

4) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 8.  

Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cena oferty musi być ustalona według zasad określonych w Ogłoszeniu. 

2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt przedmiotu zamówienia, w tym również wszystkie koszty 
świadczeń Wykonawcy wynikających ze wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.  

3. Cenę oferty należy obliczyć posługując się tabelami w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1, do 
Ogłoszenia.  

4. Wolumen zawarty w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia został oszacowany na potrzeby obliczenia ceny oferty 
i maksymalnej wartości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 
Wolumen określony w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zlecenia 
w ramach umowy dostaw w zakresie przedmiotowego wolumenu, a Wykonawca nie może wnosić roszczeń 
z tytułu niewyczerpania w trakcie umowy kwoty maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy 
wyliczaniu ceny należy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 
a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. 

6. Cena oferty powinna zawierać należny podatek VAT, wynikający z obowiązujących przepisów ustawy 
o podatku od towarów i usług. 

7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy  
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług. 

8. Na Platformie zakupowej w polu POZYCJE ZAKUPOWE, w kolumnie CENA NETTO/JM należy podać całkowitą 
cenę netto, obliczoną zgodnie z niniejszym paragrafem. 

§ 9. 
Kryterium i ocena ofert 

1. Kryterium oceny ofert jest cena oferty. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną złożoną 
w Postępowaniu (niezależnie na którym etapie) przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu 
z Postępowania na podstawie § 5. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert.  
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§ 10. 
Sposób porozumiewania się Stron 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Aleksandra Pomykała (tel. 783-932-889).  

2. Korespondencję w zakresie niniejszego postępowania należy przesyłać drogą elektroniczną poprzez Platformę 
zakupową za pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na Platformie 
zakupowej. 

3. W sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku niedziałania Platformy zakupowej, Wykonawca 
powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zakresie awarii telefonicznie lub na adres: 
aleksandra.pomykala@p-r.com.pl. 

4. Forma oferty została określona w § 12.  

5. Pierwsze użycie Platformy przez Wykonawcę w związku z Postępowaniem oznacza, że Wykonawca zapoznał 
się i akceptuje postanowienia „Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl” i „Regulaminu 
platformazakupowa.pl” (który jest uzupełnieniem ww. Instrukcji), udostępnianych przez Zamawiającego 
na Platformie zakupowej. 

6. W zakresie problemów technicznych związanych z działaniem Platformy zakupowej można się kontraktować z 
Centrum Wsparcia Klienta Platformy zakupowej pod numerem telefonu +48 22 101 02 02 lub wysyłając 
wiadomość e-mail na adres: cwk@platformazakupowa.pl.  

7. Limit objętości plików w zakresie całego wniosku (wraz z załącznikami) wynosi 1GB przy maksymalnie 20 
plikach. 

8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 
na Platformę zakupową. 

9. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w „Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl”, link do której znajduje się na Platformie 
zakupowej. 

§ 11. 
Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

§ 12. 
Sposób przygotowania oferty 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.  

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 

3. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym 
w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia. Dodatkowo należy wypełnić tabelę na Platformie zakupowej zgodnie z  § 8 
ust. 8. W przypadku niespójności wartości wpisanych w tabeli na Platformie zakupowej z wartościami 
zawartymi w formularzu ofertowym, wiążąca jest treść formularza ofertowego. 

4. Wraz z ofertą należy złożyć: 

1) dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3; 

2) pełnomocnictwa do podpisania oferty i zawarcia umowy, o ile prawo takie nie wynika z dokumentów 
złożonych wraz z ofertą – treść pełnomocnictw musi jednoznacznie określać czynności, co do 
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzieliła 
osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania Wykonawcy,  należy 
dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. 

3) kartę techniczną i informacyjną dla oferowanych podkładów, farb bazowych i poliuretanowych, lakieru , 
farb alkidowych oraz szpachli, opracowaną na podstawie obowiązujących przepisów i regulacji dla 
Rzeczypospolitej Polskiej. Karta techniczna musi zawierać objętościowy  stosunek mieszania produktów 

mailto:cwk@platformazakupowa.pl


Ogłoszenie o przetargu – post. nr PRZP-252/147/2020 

10 

 

niezbędnych do otrzymania gotowego produktu do malowania za pomocą różnych systemów 
malarskich, jak również informacje potwierdzające spełnienie określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia wymogów i parametrów technicznych przez Zamawiającego.  Karta techniczna powinna 
również zawierać informację o krotności usunięcia graffiti, bez konieczności ponownego  pomalowania 
powłoki lakierem antygraffiti. 

4) obowiązujące  sprawozdanie z badań ogniowych dla asortymentu z Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 
wydane przez Instytut Kolejnictwa lub innego akredytowanego laboratorium dotyczący wyrobów 
przeznaczonych do seryjnych pokryć malarskich zewnętrznych powierzchni pasażerskich pojazdów 
szynowych oraz wykonywaniu pokryć malarskich podczas prac renowacyjnych, wg wymagań normy PN-
EN 45545-5+A1:2015 odnoszące się do farb nawierzchniowych (bazowe i poliuretanowe). 

5) obowiązujące sprawozdanie z badań właściwości fizyko-chemicznych dla asortymentu z Zadania nr 1 
oraz Zadania nr 2 spełniające wymagania Dokumentu Normatywnego nr D.N.001/08/A2/2016 dla 
wyrobów i powłok lakierowanych przeznaczonych do taboru szynowego, wystawione przez Instytut 
Kolejnictwa lub inne akredytowane laboratorium w oparciu o obowiązujące normy i kart wymienione w 
punkcie nr 17.: Normy. Przedmiotowe badania muszą zawierać badania palno-dymowe odnoszące się do 
farb nawierzchniowych (bazowe i poliuretanowe). 

5. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 3 i 4, sporządzone zgodnie z Ogłoszeniem, należy złożyć 
poprzez Platformę zakupową w terminie określonym w § 13 ust. 1 w formie elektronicznego dokumentu 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 7. Kopia pełnomocnictwa musi być potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez notariusza w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym notariusza. 

6. Załączone do oferty wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być tłumaczone na język polski, 
a tłumaczenie poświadczone przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 w formie skanów (bez 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego). W takim przypadku Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni od 
zawiadomienia o wyborze oferty, jest obowiązany – pod rygorem odrzucenia oferty i zatrzymania wadium – 
do uzupełnienia oryginałów dokumentów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem   w formie 
papierowej (na adres: POLREGIO sp. z o.o., Zakład Napraw Taboru w Kruszewcu, Kruszewiec 104, 26-300 
Opoczno) lub elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez Platformę 
zakupową. 

§ 13. 
Miejsce i termin złożenia ofert 

1. Ofertę wraz z załącznikami w formie wskazanej w § 12 należy złożyć do dnia 21.07.2020 do godz. 14:00 
na Platformie zakupowej. 

2. O terminie drugiego etapu Postępowania, o którym mowa w § 2 ust. 5, Wykonawcy zostaną poinformowani 
drogą elektroniczną.  

3. Wykonawca może składać pytania do Ogłoszenia za pomocą Platformy zakupowej w terminie do dnia 
10.07.2020 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców 
zadane po tym terminie. 

§ 14. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, obowiązany jest 
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, służy do pokrycia roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i kar 
umownych. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu – poprzez przelew na rachunek Zamawiającego na numer konta: 15 1090 1375 0000 0001 
3348 0612; w tytule przelewu należy wpisać „zabezpieczenie – postęp. nr PRZP-252/147/2020 – 
„Sukcesywna dostawa asortymentu do malowania pojazdów kolejowych”; 
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2) w gwarancji bankowej; 

3) w gwarancji ubezpieczeniowej. 

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

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż pieniądz, Wykonawca jest obowiązany 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt takiego zabezpieczenia przed podpisaniem umowy. Z jego 
treści musi wynikać, że wartość zabezpieczenia zostanie wypłacona bezwarunkowo  
(w szczególności żadnych wymagań w zakresie udowodnienia przez Zamawiającego zasadności skorzystania 
przez Zamawiającego z zabezpieczenia), nieodwołalnie oraz terminie co najwyżej 21 dni na pierwsze pisemne 
wezwanie Zamawiającego, zaś termin, w jakim Zamawiający może się zwrócić do gwaranta o wypłatę 
zabezpieczenia, będzie upływał zgodnie z postanowieniami  umowy. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, Wykonawca wnosi poprzez złożenie 
oryginału dokumentu w Zakładzie Napraw Taboru w Kruszewcu, Kruszewiec 104, 26-300 Opoczno lub w 
formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta. 

7. Zwrot kwoty zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonej o koszty prowadzenia rachunku oraz o 
prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

§ 15.  
Pozostałe postanowienia 

1. Złożenie oferty w Postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją treści wzoru umowy, stanowiącego Załącznik 
nr 4 do Ogłoszenia.  

2. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta będzie ofertą Wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie 
zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą 
co najmniej: 

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego, obejmującego swoim zakresem 
realizację umowy; 

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację umowy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że Postępowanie zostanie unieważnione. 

4. Zgodnie z art. 13
1
 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuję, że:   

1) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu 
jest Zamawiający, tj. POLREGIO sp. o.o. z siedzibą  w Warszawie, przy ul. Kolejowej 1;  

2) szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, w tym kontakt do inspektora 
ochrony danych osobowych, u Zamawiającego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod 
adresem: https://polregio.pl/pl/obsluga-klienta/bezpieczenstwo-danych-osobowych/;  

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z Postępowaniem;  

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
Postępowania;    

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Postępowania;  

                                                           
1 Obowiązek informacyjny Zamawiającego, jako administratora danych, z art. 13 RODO dotyczy osób fizycznych, a w szczególności: 

Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocników, członków 

zarządu. 

https://polregio.pl/pl/obsluga-klienta/bezpieczenstwo-danych-osobowych/
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6) obowiązek podania danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem 
Ogłoszenia, związanym z weryfikacją Wykonawcy;    

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) każda osoba fizyczna, której dane są przechowywane przez Zamawiającego posiada:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;  

b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych
2
;  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO

3
;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;  

9) osobie fizycznej, której dane są przechowywane przez Zamawiającego nie przysługuje:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

10) dane nie są przekazywane poza obszar EOG, ani organizacji międzynarodowej. 

 

Wykaz załączników do Ogłoszenia: 

1) Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego; 

2) Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania; 

3) Załącznik nr 3 - Wzór wykazu usług; 

4) Załącznik nr 4 - Wzór umowy. 

                                                           
2 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

3 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – wzór formularza ofertowego 

 

OFERTA  

POLREGIO sp. z o.o. 

Zakład Napraw Taboru w Kruszewcu 

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nazwa (firma, NIP, REGON) i dokładny adres Wykonawcy 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać 

 nazwy, NIPy, REGONy i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

1) Oferujemy wykonanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
o nazwie „Sukcesywna dostawa asortymentu do malowania pojazdów kolejowych” (nr postępowania                       
PRZP-252/147/2020) za cenę obliczoną na podstawie formularza cenowego: 

stanowiącego Załącznik nr 1.1 do Ogłoszenia 

za cenę brutto  

 ……………………………..……….…...................PLN (słownie) .………………………………………………..……………………………  

w tym 

wartość  netto         ……………………..…….…………….PLN   

wartość podatku VAT    .……………….…………………….….PLN   

oraz stanowiącego Załącznik nr 1.2 do Ogłoszenia 

za cenę brutto  

 ……………………………..……….…...................PLN (słownie) .………………………………………………..……………………………  

w tym 

wartość  netto         ……………………..…….…………….PLN   

wartość podatku VAT    .……………….…………………….….PLN 

oraz stanowiącego Załącznik nr 1.2 do Ogłoszenia 

za cenę brutto  

 ……………………………..……….…...................PLN (słownie) .………………………………………………..……………………………  

w tym 

wartość  netto         ……………………..…….…………….PLN   

wartość podatku VAT    .……………….…………………….….PLN 

2) Oferujemy ceny jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej oferty, 
przygotowanym zgodnie z Załącznikiem nr 1.1, Załącznikiem nr 1.2 oraz Załącznikiem nr 1.3 do Ogłoszenia. 

3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o przetargu zwanym dalej „Ogłoszeniem”, w tym z jego 
wszystkimi załącznikami, uznając się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

4) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Ogłoszeniu 
oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogłoszenia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
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5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 60 dni od upływu 
terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ………………………….. PLN 
w formie …………………………………… 

6) Oświadczamy, że wadium złożone zgodnie z wymogami § 7 Ogłoszenia należy zwrócić na rachunek bankowy  

nr:……………………………………………………………nazwa banku:……………………………………………….......  

7) Oświadczamy, iż na stronach nr ………………………….……... niniejszej oferty znajdują się informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /* 

8) Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3 Ogłoszenia; 

b) pełnomocnictwo do podpisania oferty/*;  

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców/*; 

9) Oświadczamy, że pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 
zamówienia jest: /** 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Nazwa (w przypadku osoby fizycznej –  imię i nazwisko) podmiotu oraz adres do korespondencji  

10) Oświadczamy, że wybór naszej oferty
4
: 

  nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług. 

  będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………………………………….

5
 

objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła 
………………………………………..

6
 PLN. 

11) Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach dotyczących 
przedmiotowego postępowania: 

imię i nazwisko …………………………………………………. 

tel. ………………………….…..…… e-mail ………………………… 

12) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO/*** wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w złożonej ofercie oraz dokumentach załączonych do oferty, a także w korespondencji pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

 

 

……......................., dnia .............................    ……………………………………………… 

       (podpis osoby/osób upoważnionej/ych) 

 

/*     Należy skreślić, jeśli nie dotyczy. 

/**  Wypełniają wyłącznie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie. 

/*** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści niniejszego oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

                                                           
4 Należy zaznaczyć pole przy wariancie oświadczenia, które dotyczy oferty Wykonawcy. 
5 Należy wpisać (rodzaj) towaru/usługi, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług. 
6 Należy wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej. 
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Załącznik nr 1.1 –Wzór formularza cenowego dla Zadania nr 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Podkład epoksydowy szary litr 2730 

Komponent A       

120 300 0 30 0 30 0 250 2000 

Komponent B       

2 
ROZCIEŃCZALNIK DO PODKŁADU 

EPOKSYDOWEGO 
litr 1150 

     

1150 

 

 70 115 0 10 0 30 0 75 850 

3 
Podkład wypełniajacy akrylowy 

szary 
litr 5180 

Komponent A       

340 750 0 90 0 0 0 0 4000 

Komponent B       

4 
ROZCIEŃCZALNIK DO PODKŁADU 

AKRYLOWEGO 
litr 7260 

    
 7260   110 230 0 25 0 0 0 0 850 

5 
Farba poliuretanowa  do 

malowania zewnątrz pojazdu RAL 
3020 

litr 3330 

Komponent A       

60 300 0 10 10   0 300 2650 

Komponent B       

6 
Farba poliuretanowa  do 

malowania zewnątrz pojazdu 
grupa RAL I 

litr 1205 

Komponent A       

  100   20 45 40   500 500 

Komponent B       

7 
Farba poliuretanowa  do 

malowania zewnątrz pojazdu 
grupa RAL II 

litr 860 

Komponent A       

  380   125 15 10   250 80 

Komponent B       
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8 
Farba poliuretanowa  do 

malowania zewnątrz pojazdu 
grupa RAL III 

litr 650 

Komponent A       

  320   20 10 100   200   

Komponent B       

9 

ROZCIEŃCZALNIK SZYBKO 
PARUJĄCY DO FARB 

POLIURETANOWYCH (ZEWNĄTRZ 
POJAZDU) 

litr 815       7260     180   20 10 5 0 100 500 

10 

ROZCIEŃCZALNIK WOLNO 
PARUJĄCY DO FARB 

POLIURETANOWYCH (ZEWNĄTRZ 
POJAZDU) 

litr 805 

      

805     180 0 20 10 5 0 90 500 

11 
Farba bazowa do malowania 

poszycia pudła RAL 7031 
litr 540 

Komponent A       

  0 0 5 0 20 0 15 500 

Komponent B       

12 
Farba bazowa do malowania 

poszycia pudła RAL 9006 
litr 1590 

Komponent A       

50 0 0 5 0 20 0 15 1500 

Komponent B       

13 
Farba bazowa do malowania 

poszycia pudła RAL 2011 
litr 1620 

Komponent A       

80 0 0 5 0 20 0 15 1500 

Komponent B       

14 
Farba bazowa do malowania 

poszycia pudła RAL 3020 
litr 1635 

Komponent A       

80 0 0 10 0 30 0 15 1500 

Komponent B       

15 
Farba bazowa do malowania 
poszycia pudła grupa RAL I 

litr 400 

Komponent A       

100     5       15 280 

Komponent B       

16 
Farba bazowa do malowania 
poszycia pudła gruap RAL II 

litr 300 

Komponent A       

40     20         240 

Komponent B       

17 
Farba bazowa do malowania 
poszycia pudła gruapa RAL III 

litr 265 

Komponent A       

60     5         200 

Komponent B       
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18 
ROZCIEŃCZALNIK  WOLNO 

PARUJĄCYDO FARB BAZOWYCH 
litr 1565 

    
 

1565     0 0 15 0 30 0 20 1500 

19 
ROZCIEŃCZALNIK  SZYBKO 

PARUJĄCY DO FARB BAZOWYCH 
litr 1065 

    
  

        15   30 0 20 1000 

20 Lakier antygraffiti litr 3415 

Komponent A       

240 0 0 60   40 0 75 3000 

Komponent B       

21 
ROZCIEŃCZALNIK SZYBKO 

PARUJĄCY DO LAKIERU 
ANTYGRAFFITI 

litr 635 

      

635   110     10   5 0 10 500 

22 
ROZCIEŃCZALNIK WOLNO 

PARUJĄCY DO LAKIERU 
ANTYGRAFFITI 

litr 620 

      

620   110         5 0 5 500 

23 
SZPACHLA POLIESTROWA O 

KRÓTKIM CZASIE UŻYCIA DO DO 8 
MIN / 20°C 

kg 3091 

      

3091   300 550   100 30 30   81 2000 

24 

SZPACHLA Z WŁÓKNEM 
SZKLANYM-DWUSKŁADNIKOWA 

SZPACHLA WYPEŁNIAJĄCA 
WZMOCNIONA WŁÓKNEM 
SZKLANYM MIELONYM Z 

UTWARDZACZEM 

kg 2611 

      

2611   140 220   100 20 50 0 81 2000 

25 
SZYBKOSCHNĄCY WODNY 

PODKŁAD BARIEROWY 
litr 20 

      

20           20 

26 ZMYWACZ ANTYSILIKONOWY litr 1535 

      

1535   120 700   400   35 0 80 200 

     RAZEM 
 

                  

 
*Pola zaznaczone na szaro zostają puste 
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Załącznik nr 1.2 – Wzór formularza cenowego dla Zadania nr 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 
Farba poliuretanowa do 

malowania wnętrza 
pojazdu RAL 3020 

litr 1120 

Komponent A 
 

   
 

 
150 0 

 
10 10 0 150 800 

Komponent B 
 

   
 

2 
Farba poliureatnowa do 

malowania wnętrza 
pojazdu RAL 7035 

litr 1077,5 

Komponent A 
 

   
 

80 100 0 2,5 5 20 0 70 800 

Komponent B 
 

   
 

3 
Farba poliureatnowa do 

malowania wnętrza 
pojazdu RAL 7004 

litr 975 

Komponent A 
 

   
 

 
100 0 

 
5 

 
0 70 800 

Komponent B 
 

   
 

4 
Farba poliureatnowa do 

malowania wnętrza 
pojazdu RAL 9003 

litr 735 

Komponent A 
 

   
 

 
160 0 

 
10 15 0 150 400 

Komponent B 
 

   
 

5 
Farba poliureatnowa do 

malowania wnętrza 
pojazdu grupa RAL I 

litr 1055 

Komponent A 
 

   
 

 
320 

  
20 15 0 300 400 

Komponent B 
 

   
 

6 
Farba poliureatnowa do 

malowania wnętrza 
pojazdu grupa RAL II 

litr 770 

Komponent A 
 

   
 

60 200 
 

5 5 30 0 70 400 

Komponent B 
 

   
 

7 
Farba poliureatnowa do 

malowania wnętrza 
pojazdu grupa RAL III 

litr 500 

Komponent A 
 

   
 

100 
     

0 
 

400 

Komponent B 
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8 

ROZCIEŃCZALNIK WOLNO 
PARUJĄCYDO FARB 

POLIURETANOWYCH 
WEWNĘTRZNYCH 

litr 602,5 
   

602,5  
 

40 50 0 2,5 5 15 0 90 400 

9 

ROZCIEŃCZALNIK SZYBKO 
PARUJĄCYDO FARB 

POLIURETANOWYCH 
WEWNĘTRZNYCH 

litr 600 
   

600  
 

40 50 
  

5 15 0 90 400 

Razem:           

 
*Pola zaznaczone na szaro zostają puste 
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Załącznik nr 1.3 – Wzór formularza cenowego dla Zadania nr 3 

 

L.p. Nazwa asortymentu j.m. 
Ilość 

produktu 
(suma 8:16) 

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN] 

Wartość  netto kolumn [PLN] 
(4*5) 

Nazwa własna produktu 
Oferenta (BEZ 

ROZCIEŃCZALNIKA) 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

1 Farba alkidowa antykorozyjna RAL 9005 litr 13490   
 

700 
  

120 
 

300 20 50 13000 

2 Farba alkidowa antykorozyjna RAL 7012 litr 2070   
    

70 
    

2000 

2 Farba alkidowa antykorozyjna grupa RAL I litr 20   
    

20 
     

3 Farba alkidowa antykorozyjna gruap RAL II litr 20   
         

20 

4 Farba alkidowa antykorozyjna grupa RAL III litr 15   
     

15 
    

5 
ROZCIEŃCZALNIK WOLNO PARUJĄCY DO FARB 

ALKIDOWYCH antykorozyjnych 
litr 3850   

 
200 50 

 
30 10 40 5 15 3500 

6 
ROZCIEŃCZALNIK SZYBKO PARUJĄCY DO FARB 

ALKIDOWYCH antykorozyjnych 
litr 4290   

 
200 

  
30 10 40 

 
10 4000 

7 Farba alkidowa gruap RAL I litr 1894   
  

1550 20 
 

40 4 100 
 

180 

8 Farba alkidowa grupa RAL II litr 312   
  

100 20 
  

2 130 
 

60 

9 Farba alkidowa grupa RAL III litr 482  
    

40 
  

2 360 
 

80 

10 ROZCIEŃCZALNIK DO FARB ALKIDOWYCH litr 1060    0 800 40 60 
    

160 

Razem:            

*Pola zaznaczone na szaro zostają puste 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia  - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

  

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie „Sukcesywna dostawa asortymentu do 
malowania pojazdów kolejowych” (nr postępowania PRZP-252/147/2020), oświadczam, że  
 
 
……………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy) 
 
nie podlega wykluczeniu na podstawie § 5 ust. 1 ogłoszenia o przetargu sporządzonego w przedmiotowym 
postępowaniu, zwanym dalej „Ogłoszeniem”. 
Dla potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionego warunku składamy wraz z ofertą dokumenty wymienione w § 5 ust. 
3 Ogłoszenia. 

 

Ponadto oświadczam, że wyżej wymieniony podmiot nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn zm..) /* 

 

Ponadto oświadczam, że wyżej wymieniony podmiot należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm..), ale żaden inny podmiot 

należący do tej grupy nie złożył oferty w przedmiotowym postępowaniu  /* 

 

 Ponadto oświadczam, że wyżej wymieniony podmiot należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn zm.) wraz z następującymi 

podmiotami
7
: 

1)    ….. 

2)    ….. 

3)    ….. 

Jednocześnie jednak oświadczam, iż istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w niniejszym postępowaniu. Dodatkowo okoliczność tę wykazuję w dołączonym do niniejszego oświadczenia piśmie 

przedstawiającym dowody potwierdzające brak zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu. /* 

 

 

……..........................., dnia .........................                                                        ……………………………………………….……………………… 

       ( podpis osoby/osób uprawnionej/ych) 
  

                                                           
7  Należy wymienić wszystkich wykonawców (nazwa i siedziba), którzy pozostają w tej samej grupie kapitałowej,  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r.  poz. 369 z późn. zm.), do 

której należy Wykonawca składający oświadczenie. 
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Wzór wykazu usług 

 

 

WYKAZ DOSTAW 

 

sporządzony w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 15 Ogłoszenia  
o przetargu w postępowaniu nr PRZP-252/147/2020  – „Sukcesywna dostawa asortymentu do malowania pojazdów 

kolejowych”  

 

Lp. Przedmiot dostawy  
 Wartość dostawy 

(brutto) 
Daty wykonania 

Podmiot, na rzecz 

którego umowa 

została wykonana  

(nazwa, adres) 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

     

     

 

W załączeniu – referencje, potwierdzające,  że powyższe zamówienia zostały wykonane należycie. 

 

 

 

 

 

 
……………………., dnia …………………       
   
                                                                                                                          ………………………………………………… 
        podpis i pieczęć osoby/osób  

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Wzór umowy 

UMOWA  

NR CRU-K/Id/    /2020 

 

SUKCESYWNA DOSTAWA ASORTYMENTU DO MALOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH8 

 

zawarta w dniu …………………………. 2020 roku w Kruszewcu, pomiędzy: 

POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-217, przy ulicy Kolejowej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000031521, NIP 

5262557278, REGON 017319719, kapitał zakładowy 1 540 606 500,00 zł, reprezentowaną przez POLREGIO sp. z o.o. 

Zakład Napraw Taboru w Kruszewcu, Kruszewiec 104, 26-300 Opoczno, 

w imieniu której działają, na podstawie pełnomocnictw: 

1. ……………………………………………………..  - …………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………..  - …………………………………………………….. 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………………..  - …………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………..  - …………………………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

w dalszej części zwani łącznie  Stronami  

 

§ 1. 

Słownik użytych pojęć 

Na potrzeby interpretacji Umowy terminom pisanym wielką literą nadaje się następujące znaczenie: 

1. Umowa – niniejsza umowa; 

2. Miejsce dostawy – adresy wskazane w Załączniku nr 8; 

3. Dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni wolnych ustawowo od pracy określonych w ustawie z dnia 18 

stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015, poz. 90 ze zm.).  

 

 

                                                           
8
 Nazwa Umowy zostanie przydzielona w zależności od Zadania którego będzie dotyczyć. 
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§ 2. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy są dostawy asortymentu do malowania pojazdów kolejowych
9
, zgodne z bieżącymi 

potrzebami Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy został określony w Załączniku Nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy na zasadach określonych postanowieniami Umowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 3. 

Termin oraz przebieg realizacji przedmiotu Umowy 

1. Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówień. 

2. Zamawiający złoży pisemne zamówienie, w którym określi: rodzaj i liczbę sztuk asortymentu. Termin realizacji 

poszczególnego zamówienia wynosi nie dłużej niż 7 dni od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego. Wzór 

zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot Umowy, na własny koszt i ryzyko, do Miejsca dostawy 

wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu, w Dni robocze w godzinach 800-1400 po uprzednim 

zawiadomieniu Zamawiającego.  

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, nastąpi na co najmniej jeden dzień roboczy przed dniem dostawy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego z zakresu stosowania systemu lakierniczego oraz 

sposobów naprawy wad lakierniczych dla  maksimum 6 pracowników Zamawiającego w każdej z nw. 

jednostek wykonawczych Spółki: 

a) ZNT Kruszewiec; 

b) PR Bydgoszcz; 

c) PR Gdynia; 

d) PR Poznań. 

2) używania nazewnictwa asortymentu zgodnie z użytym w umowie oraz dostarczania towaru oznakowanego 

w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację; 

3) dostarczenia produktów, których termin przydatności do użytku liczony od dnia dostawy powinien być nie 

krótszy niż 6 miesięcy dla całego asortymentu; 

4) zapewnienia w trakcie trwania Umowy pomocy technicznej z zakresu stosowania oferowanego systemu 

lakierniczego, sposobu naprawy wad lakierniczych oraz przyczyn i zapobiegania błędów (wad ujawnionych) 

widocznych w czasie lakierowania. Zamawiający powiadamia telefonicznie lub drogą mailową Wykonawcę, 

aby w terminie umożliwiającym dojazd do malowanego w trakcie naprawy pojazdu kolejowego, lecz nie 

później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty powiadomienia, wziął udział w komisji mającej na celu ustalenie 

zakresu, przyczyny i sposobu usunięcia wad ujawnionych w trakcie malowania; 

5) uczestnictwa w Komisjach reklamacyjnych dotyczących powłoki malarskiej znajdującej się w okresie 

gwarancyjnym. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą: 

1) kart technicznych i informacyjnych dostarczanych wyrobów w ramach umowy; 
2) kart charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej dla poszczególnego asortymentu. W karcie 

charakterystyki powinny znaleźć się następujące informacje :  

a) identyfikacja substancji i identyfikacja dostawcy  
b) identyfikacja zagrożeń  
c) informacja o składnikach  
d) środki pierwszej pomocy  
e) postępowanie w przypadku pożaru 

                                                           
9
 Przedmiot Umowy zostanie przydzielony w zależności od Zadania którego będzie dotyczyć. 
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f) postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska  
g) postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
h) środki ochrony indywidualnej  
i) właściwości fizyczne i chemiczne  
j) stabilność chemiczna i reaktywność  
k) informacje toksykologiczne  
l) informacje ekologiczne  
m) postepowanie z odpadami  
n) informacje dotyczące transportu  
o) informacje dotyczące przepisów prawnych 

3) w zakresie Zadania nr 1 i 1 kartę czynności utrzymania pomalowanej powłoki malarskiej; 

4) w zakresie Zadania nr 1 dostarczy Zamawiającemu polecane pistolety malarskie w ilościach:  

a) ZNT Kruszewiec  – 5 sztuk; 

b) PR Bydgoszcz  – 2 sztuki; 

c) PR Gdynia  – 2 sztuki;  

d) PR Lublin  – 1 sztukę; 

e) PR Łódź   – 1 sztukę;  

f) PR Poznań  – 5 sztuk. 

7. W dniu dostawy Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy w Miejscu dostawy  na podstawie  

sporządzonego przez Wykonawcę Protokołu Odbioru zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.  

8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot Umowy posiada ślady uszkodzeń, jest niezgodny ilościowo 

ze złożonym zamówieniem dostawa nie zostanie odebrana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona Wykonawcy 

na jego koszt i ryzyko, co zostanie odnotowane w Protokole Odbioru. W takim przypadku zamówienie uważa się 

za niezrealizowane.  

9. Za termin realizacji danego zamówienia, o którym mowa w ust. 2 rozumie się datę podpisania Protokołu Odbioru 

bez zastrzeżeń.  

10. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot Umowy jest niezgodny z wymaganiami zawartymi 

w Umowie zamówienie uważa się za niezrealizowane.  

11. Protokół Odbioru podpisany bez zastrzeżeń oraz przekazanie dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt. 1 będzie 

podstawą przyjęcia przez Zamawiającego faktury.  

12. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji poszczególnego zamówienia, o którym mowa 

w ust. 2 o 14 dni roboczych Zamawiający ma prawo anulować zamówienie na dostawę. 

13. Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji Umowy, prawo do weryfikacji w tym do skierowania 

dostarczonego przedmiotu Umowy na badania w zakresie zgodności parametrów dostarczonego asortymentu, 

z parametrami zawartymi w Załączniku nr 1 oraz kartach technicznych zaoferowanego asortymentu, 

stanowiącymi Załącznik 1.1. W przypadku wyniku negatywnego, kosztami badania obciążony zostanie 

Wykonawca. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio przepisy § 5 lub, § 6 lub, § 7.  

14. W przypadku gdy Zamawiający nie złoży w terminie realizacji Umowy Zamówień na określone w Załączniku nr 1 

do Umowy ilości przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu 

obowiązywania Umowy, jednak nie więcej niż o 6 miesięcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji 

nie później niż 30 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 8 Umowy. 

§ 4. 

Rozliczenia finansowe i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, nie przekroczy kwoty ……………..…… PLN brutto 

(słownie: ……….…………….……),   

 

w tym: 
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wartość podatku VAT  ………………..………………………. PLN 

wartość netto   ………………..………………………. PLN  

 

2. Ceny jednostkowe przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 2. 

3. Rozliczenia między Stronami odbywać będą się w walucie polskiej (PLN). 

4. Płatność wynagrodzenia będzie realizowana częściowo na podstawie faktur płatnych przelewem na rachunek 

bankowy nr………………………………………………………. (bank …………………), w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Faktura może zostać wystawiona po dostawie zgodnie 

z Zamówieniem, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, którego wzór stanowi 

Załącznik Nr 4 do Umowy, oraz po dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §3 ust. 5. 

5. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu 

oświadczenia podpisanego zgodnie z reprezentacją Wykonawcy, w którym wskazany zostanie nowy numer 

rachunku bankowego. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga aneksu do Umowy. W przypadku, gdy rachunek 

bankowy wskazany w treści Umowy różni się od rachunku bankowego wskazanego na fakturze, bieg terminu 

płatności rozpocznie się najwcześniej z dniem doręczenia Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa powyżej.  

6. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na fakturze, o której mowa w ust. 4:  

1) numer Umowy Zamawiającego;  

2) skrót nazwy komórki organizacyjnej, tj. PRL.  

7. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą bez pisemnej zgody 

Zamawiającego być przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana przez Wykonawcę bez uzyskania 

takiej pisemnej zgody Zamawiającego stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy, a tym samym 

może stanowić podstawę do jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

9. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należnej płatności w terminie określonym w ust. 4, 

Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienia.  

10. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie społeczne i inne 

opłaty nakładane na Wykonawcę i jego pracowników w związku z działalnością związaną z wykonywaniem 

przedmiotu Umowy będą ponoszone i regulowane wyłącznie przez Wykonawcę. 

11. Zamawiający ma prawo potrącić każdą wymagalną wierzytelność należną Zamawiającemu od Wykonawcy 

z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy na podstawie Umowy. 

12. Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy uwzględnia wszelkie ryzyka 

i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy związane z jej realizacją. 

13. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru, zakresu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje 

wszystkie świadczenia i zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy, w tym również świadczenia w niej 

nieprzewidziane, a które będą niezbędne z punktu widzenia realizacji Umowy zgodnie z jej celem, z przepisami 

prawa. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów mających wpływ na wynagrodzenie oraz 

realizację przedmiotu Umowy nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego, 

a Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.  

14. Łączna wartość Zamówień w ramach Umowy musi wynosić co najmniej 60% wartości, o której mowa w ust. 1. 

Zamawiający będzie zamawiał asortyment będący przedmiotem Umowy zgodnie ze swoimi bieżącymi potrzebami, 

a Wykonawca nie będzie wnosić roszczeń z tytułu niewyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1. 
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15. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku 

I Rozporządzenia Komisji  (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 ze zm.). 

§ 5. 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na powłoki malarskie w zakresie braku przyczepności farby,  

łuszczenia się powłoki, tworzenia się pęcherzy i odprysków, pęknięcia powłoki, braku ochrony antygraffiti,  

natomiast na trwałość powłoki i koloru dla oferowanego systemu malarskiego przez okres 5 lat, 

2. Za datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego naprawy przyjmuje się datę wystawienia świadectwa sprawności 

technicznej pojazdu kolejowego przez Komisarza Odbiorczego. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za skutki i następstwa wad powłok malarskich powstałe 

w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych w szczególności niewłaściwą jakością i trwałością 

wykonanej powłoki malarskiej przy użyciu dostarczonego asortymentu do malowania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania w okresie gwarancyjnym na własny koszt wszelkich napraw powłok 

malarskich na pojazdach kolejowych związanych z jego wadami, w tym wadami ukrytymi, tj. niemożliwymi do 

wykrycia podczas odbiorów technicznych, w zakresie wykonanej przez Zamawiającego powłoki malarskiej. 

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym bądź rękojmi, wady jakości powłoki 

malarskiej, Zamawiający  powiadamia Wykonawcę, drogą elektroniczną za pomocą protokołu reklamacyjnego, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 5, aby w terminie umożliwiającym dojazd do wyłączonego z eksploatacji 

pojazdu kolejowego, lecz później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty powiadomienia, wziął udział w komisji 

mającej na celu ustalenie zakresu, przyczyny i sposobu usunięcia wady. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie 4 Dni roboczych od dnia ustalenia przez komisję jej 

zakresu, przyczyny i sposobu usunięcia, po powzięciu o tym wiadomości. 

7. Dniem powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o wadzie jest dzień wysłania e-maila. Jeżeli Użytkownik wyśle      

e-mail po godzinie 14.00, dniem powzięcia wiadomości jest następny Dzień roboczy. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady w terminie, Zamawiający ma prawo usunąć lub zlecić usunięcie 

wady, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Odpowiedzialność gwarancyjna Wykonawcy polega na usunięciu powstałych lub wykrytych w okresie gwarancji, 

po naprawie z poziomu P4, wad, na Jego koszt lub pokryciu przez Niego kosztów udokumentowanych 

poniesionych przez Zamawiającego lub Użytkownika elektrycznego zespołu trakcyjnego z tytułu usunięcia tych 

uszkodzeń we własnym zakresie. 

10. W przypadku jazdy elektrycznego zespołu trakcyjnego od Użytkownika do Zamawiającego w celu wykonania 

naprawy gwarancyjnej, koszty przesłania pojazdu kolejowego tam i z powrotem, a także koszty związane z 

wyłączeniem uszkodzonego pojazdu ponosi Wykonawca. 

11. Zamawiający ma prawo usunięcia wad powstałych w okresie gwarancyjnym we własnym zakresie na koszt 

Wykonawcy, w każdym przypadku po uzyskaniu zgody Wykonawcy lub bez Jego zgody, jeżeli Wykonawca nie 

usunie wady w terminie 4 dni roboczych od dnia ustalenia przez komisję jej zakresu, przyczyny i sposobu usunięcia 

(po powzięciu o tym wiadomości). Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o usunięciu wad. Zamawiający 

przedstawi Wykonawcy szczegółową kalkulację kosztów wykonanej naprawy we własnym zakresie. 

12. Gwarancja na malaturę (w ramach gwarancji na wagon) obejmuje również wykonanie zaprawek z doborem 

koloru. Brak możliwości wykonania właściwych zaprawek w okresie gwarancji skutkuje malowaniem całego 

poszycia pudła wagonu bez obciążenia kosztami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość malowania 

całego danego pasa lub całego danego elementu pudła wagonu. Za właściwe wykonane zaprawki Zamawiający 

uzna zaprawki wykonane zgodnie z tzw. „sztuką wykonywania malatury” tj. sposobem nakładania poszczególnych 

jej warstw. Zaprawki powinny być wykonane z materiałów identycznych jak pozostała powierzchnia, 

zabezpieczone warstwą antygraffiti oraz po wykonaniu nie mogą się różnić od pozostałej powierzchni ani 

powodować zaniżenia jej jakości. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, jeżeli asortyment ma wadę 

zmniejszającą jego wartość lub użyteczność lub, jeżeli został on wydany w stanie niepełnym. 

§ 6. 
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Odpowiedzialność i kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości:  

1) 30% wartości netto, o której mowa w § 4 ust. 1, w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia 

od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,  

2) 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania 

terminu dostawy w danym zamówieniu, o którym mowa w § 3 ust. 2,  

3)  2% wartości brutto przedmiotu reklamacji za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminu 

na usunięcie wad w ramach gwarancji określonej w § 5 ust. 4, 

4) 0,5 % wartości netto, o której mowa w § 4 ust. 1, w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego 
w § 3 ust. 5 pkt. 4. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar umownych, na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego.  

3. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

4. Niezależnie od prawa odstąpienia, o którym mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić 

od Umowy, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku opóźnień w wykonywaniu 

obowiązków wynikających z umowy przekraczających 20 dni. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.   

§ 7. 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszania przez 

Wykonawcę jej postanowień, w szczególności gdy:  

1) Wykonawca nie zrealizuje dostawy w terminie, o którym mowa w § 3. ust. 2, a opóźnienie będzie trwało 
dłużej niż 20 dni;   

1) stwierdzenia poprzez badania, o których mowa w § 3 ust. 13 niezgodności przedmiotu Umowy 
z wymaganiami zawartymi Załączniku nr 1;  

2) Wykonawca nie dokona wymiany wadliwej partii asortymentu wykazanego w czasie odbioru bądź w okresie 
gwarancyjnym. 

2. Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić na piśmie, pod rygorem nieważności i wskazywać przyczynę rozwiązania.  

§8. 

Czas obowiązywania umowy. 

Umowa obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4. ust. 1, 

w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.   

§ 9. 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Strony udostępniają sobie wzajemnie wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron 

wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy 

i adres mail, pracowników Strony wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy w ramach Umowy 

lub kontaktu w związku z realizacją Umowy lub jej zawarciem. 

2. Podmiot udostępniający dane drugiej Stronie oświadcza, że posiada podstawę prawną do udostępnienia  danych 

dla realizacji zawartej Umowy. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą udostępnienia danych strona przyjmująca staje się ich administratorem 

w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i tym samym w odniesieniu do udostępnionych danych spoczywają na nim 

wszystkie obowiązki administratora danych osobowych. 
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4. Wykonawca poinformuje osoby, których dane udostępnia o dokonanym udostępnieniu danych osobowych oraz 

przekaże osobom, których dane w ramach umowy udostępnia klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych 

osobowych według Załącznika nr 6. 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiającym w sprawie realizacji Umowy oraz do sprawowania 

merytorycznego nadzoru nad nią:  

………………………..……………………, tel.……………………………………, e-mail: ……………………………………………………………… 

2. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcą w sprawie realizacji Umowy oraz do sprawowania 

merytorycznego nadzoru nad nią: 

………………………..……………………, tel.……………………………………, e-mail: ……………………………………………………………… 

3. Zamawiający wyłącza możliwość powierzenia podwykonawcom wykonania zamówienia w całości lub w części. 

4. Spory i nieporozumienia mogące wynikać na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą w pierwszej kolejności 

polubownie, w drodze negocjacji między Stronami.  

5. W przypadku braku polubownych rozstrzygnięć spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy                  

dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa, w szczególności Kodeksu 

cywilnego. 

8. Integralną częścią Umowy stanowią załączniki: 

Załącznik Nr 1  –  Opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik Nr 1.1 – Karty techniczne.  
Załącznik Nr 2  -  Wykaz cen jednostkowych. 
Załącznik Nr 3  –  Wzór zamówienia. 
Załącznik Nr 4  –  Wzór protokół odbioru. 
Załącznik Nr 5  – Protokół Reklamacyjny (wzór) 
Załącznik Nr 6  –  Klauzula informacyjna Zamawiającego 
Załącznik Nr 7  –  Podział asortymentu na Zakłady 
Załącznik Nr 8  –  Miejsca dostaw 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                              ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 1 do Umowy CRU-K/Id/    /2020 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymentu do malowania pojazdów kolejowych wraz 

z dokumentacją. 

I. Zadanie nr 1.  

1. System malarski bazowy i poliuretanowy w technologii malowania poszycia zewnętrznego pudła e.z.t. Są to farby 

przeznaczone do skróconej technologii malowania, które muszą posiadać odpowiednio dobre krycie w postaci 

dwóch warstw aplikacyjnych i krótki czas schnięcia w temperaturze minimum +5 °C. Poniżej wyszczególniono 

parametry, które są wymagane dla poszczególnych składników systemu malarskiego: 

1) Podkład epoksydowy chemoutwardzalny dwuskładnikowy, malowanie jednowarstwowe, grubość na sucho 

min. 60, max. do 140 µm, czas schnięcia do nakładania szpachli poliestrowej do 10 h przy temperaturze +20 
o
C, powinien zawierać co najmniej 65% części stałych objętościowo i więcej. 

2) Szybkoschnący wodny podkład barierowy (tzw. mostek izolujący) – przeznaczony do wykonania bariery 

miedzy starym lakierem a nałożeniem nowych warstw. Do zastosowania na tzw. „przeszlifki” powstające 

podczas szlifowania podkładów wypełniających przed nałożeniem kolejnych warstw systemu bazowego. 

Przeznaczony do pracy w systemie mokro/mokro, czas schnięcia w temperaturze 23˚C nie może przekroczyć 

4h, z możliwością suszenia i skrócenia czasu do 1 godziny (pyłosuchość), malowanie jednowarstwowe, 

grubość na sucho min. 50, max. do 80 µm, , powinien zawierać co najmniej 45% części stałych objętościowo i 

więcej. 

3) Podkład akrylowy (wypełniający) chemoutwardzalny dwuskładnikowy malowanie dwuwarstwowe 

mokro/mokro, grubość na sucho min. 50, max. do 120 µm, czas schnięcia do nałożenia szpachli do 1,5h przy 

temperaturze +20 
o
C, czas schnięcia podkładu do szlifowania nie może przekroczyć 2 h w 20 °C, czas schnięcia 

do nakładania farb bazowych nie może przekroczyć 0,5 h w 20 °C, powinien zawierać co najmniej 65% części 

stałych objętościowo  i więcej. 

4) Farba poliuretanowa chemoutwardzalna dwuskładnikowa wysokopołyskowa (lakier poliuretanowy) to 

zestaw do malowania dachu pojazdu oraz drzwi na ezt, asortymentu metalowego, aluminium lub tworzywa 

sztucznego itp. Stosowana na zewnątrz i wewnątrz taboru. Powinna spełniać następujące wymogi:  

a) malowanie dwuwarstwowe mokro/mokro grubość na sucho od 60 do max. 100 µm 

b) odporność na działanie czynników atmosferycznych, w tym promienie UV, połysk wysoki nie mniejszy niż 

80 jednostek w geometrii 60°, duża odporność na promienie UV (słońce), połysk malatury po 36 

miesiącach nie może być mniejszy niż 70 jednostek dla wskazanej geometrii, 

c) zawartość części stałych, 55% objętościowo i więcej, 

d) czas schnięcia w temperaturze 20°C nie powinien przekraczać poniższych wartości dopuszczalnych: 

 pyłosuchość  – 15÷20 min 

 suchość dotykowa  – 30÷60 min 

 suchość transportowa – 12 h 

 pełne utwardzenie – 5÷7 dni. 

5) Farby bazowe jednoskładnikowe lub dwuskładnikowe chemoutwardzalne, rozpuszczalnikowe, do 

aplikowania na grunty epoksydowe oraz akrylowe do pokrycia lakierem bezbarwnym) – malowanie jedno lub 

dwuwarstwowo, grubość powłoki dwuwarstwowej na sucho 15 ÷ 40 µm do krycia, czas schnięcia do suchości 

dotykowej (możliwość oklejania) w zakresie 20 ÷ 30min w 20˚C., bez szlifowania przed nałożeniem lakieru 

z własnościami antygraffiti. Wyrób powinien zawierać 50% i więcej części stałych objętościowo. Możliwość 

dopigmentowania koloru bazowego dla kolorów trudno kryjących.  

6) Lakier bezbarwny  chemoutwardzalny dwuskładnikowy z własnościami antygraffiti przy malowaniu max. 2–

warstwowo mokro/mokro, całkowita grubość powłoki na sucho ok. 50 ÷ 65 µm. Czas schnięcia do uzyskania 

suchości montażowej do 12 h w 20 
o
C. Lakier musi posiadać dodatki antygraffiti pozwalające na m.in. 5  

krotnie zmywanie graffiti za pomocą dedykowanego zmywacza. Lakier musi również spełniać wymagania 

jakościowe w zakresie próby niszczącej, polegająca na odporności lakieru antygraffiti na działanie żelu 
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antygraffiti w czasie 20 minut. W ocenie haptycznej wytrzymałości lakieru bezbarwnego z własnościami 

antygraffiti na działanie żelu antygraffiti w  ww przedziale czasowym powłoka wykonana z lakieru nie może 

ulegać znaczącemu zmiękczeniu (rozpuszczeniu, zmiękczeniu). Wysoki połysk,  nie mniejszy niż 90 jednostek 

w geometrii 60°. Duża odporność na promienie UV (słońce), połysk malatury po 36 miesiącach nie może być 

mniejszy niż 80 jednostek dla wskazanej geometrii. Produkt powinien zawierać 50% i więcej części stałych 

objętościowo.  

7) Rozcieńczalnik – produkt do rozcieńczania żywic bazowych, lakierów, farb systemu bazowego i 

poliuretanowego, podkładów epoksydowych i akrylowych do odpowiedniego nanoszenia i wysychania. 

Przedmiotem dostawy są rozcieńczalniki: 

a) wolno-parujące stosowane gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 23˚C; 

b) szybko-parujące gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 23˚C; 

Z podziałem na rozcieńczalniki do wyrobów akrylowych, poliuretanowych i epoksydowych. 

8) Szpachlówka (szpachla wypełniająca i uniwersalna) do naprawy ubytków powłok w poszyciu karoserii pudła 

pojazdu trakcyjnego. Przedmiotem dostawy jest: 

a) Poliestrowa szpachla wypełniająca wzmocniona włóknem szklanym mielonym (długość włókna 4 - 6 mm 

) Stosowana do napraw elementów osłabionych wcześniejszymi naprawami. Do wzmocnienia miejsc 

przerdzewiałych. Uzupełniania uszkodzeń z ubytkami elementu. Szpachlę z włóknem szklanym nakładać 

na powierzchnie odtłuszczoną, zmatowaną. Miejsce naprawy nie musi być zabezpieczone 

antykorozyjnie.  

b) Szpachlówka  uniwersalna wypełniająca.  Średnio twarda o niewielkiej elastyczności, nadaje się przede 

wszystkim do obróbki mechanicznej niezbyt dużych powierzchni. Cechuje się dobrą przyczepnością do 

różnych podłoży. 

9) Zmywacz antysilikonowy - Mieszanka rozpuszczalników umożliwiająca skuteczne oczyszczenie powierzchni z 

różnych zanieczyszczeń tłuszczów, olejów, silikonów itp. 

2. Wykonana powłoka malarska przy użyciu ww. asortymentu musi posiadać możliwość konserwacji (mycia) pudła 

w okresie zimowym do temperatury max. około plus 5 ˚C oraz musi umożliwiać przeprowadzanie mycia na myjni 

automatycznej minimum 3 razy w tygodniu, z możliwością okresowego zwiększenia częstotliwości mycia do 7 

razy w tygodniu, bez wystąpienia uszkodzeń powłoki lakierniczej.  

3. Powłoka wykonana przy użyciu lakieru bezbarwnego oraz farby poliuretanowej nawierzchniowej muszą 

umożliwiać wykonanie zaprawek lakierniczych jak również przemalowania powierzchni bez konieczności 

usuwania w całości powierzchni lakierowanej w okresie 36 m-cy. Nie mogą występować widoczne różnice 

kolorystyki. 

4. Wszystkie zaproponowane produkty zadania w ramach technologii muszą być z jednego systemu. 

5. Powłoki zewnętrzne wykonane przy użyciu lakieru nawierzchniowego bezbarwnego antygraffiti lub farby 

poliuretanowej muszą charakteryzować się następującymi właściwościami: 

1) zapewniająca wraz z podkładami antykorozyjnymi doskonałe zabezpieczenie metalowych powierzchni; 

2) zapewnia estetyczne wykończenie oraz utrzymanie koloru i połysku przez długi czas eksploatacji; 

3) zwiększona odporność na ścieranie; 

4) dobre przyleganie do podłoża;  

5) łatwe dostosowanie do zmiennych warunków aplikacji; 

6) czasy utwardzania określone w karcie technicznej dla danego produktu powinny być podane w zależności od 

temperatury otoczenia – natomiast, przy wyższych temperaturach niż określił Zamawiający, czas pełnego 

utwardzania winien być krótszy; 

7) podwyższona odporność na spalanie, wg PN-EN 45545-2+A1:2015-12; 

8) powinny również spełniać wymogi pod kątem aplikacji pneumatycznej, wysokociśnieniowej, 

wysokociśnieniowej w płaszczu powietrza ze wspomaganiem elektrostatycznym; 

9) może być stosowana na podłoże typu: stal, powierzchnie aluminiowe i ocynkowane po  odpowiednim 

przygotowaniu, stare i nowe powłoki; 

10) możliwość nakładania farb przy niskich temperaturach, tj. od. +5
 o

C. 
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6. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie gotowym do użytku dla farb podkładowych, 

poliuretanowych, epoksydowych, bazowych i lakieru antygraffiti nie może być większa niż 500g/l. Jako produkt 

gotowy do użytku oznacza to zestaw komponentu A i B. 

7. Zestawy asortymentu bazowego, epoksydowego, akrylowego i poliuretanowego muszą dopuszczać różnicę 

określonych parametrów mieszania objętościowego (wagowego) do 4%, co nie może wpłynąć na ich właściwości 

fizyko-chemiczno-mechaniczne pomalowanych powłok. 

II. Zadanie nr 2.  

1. Asortyment przeznaczony do malowania galanterii wyłożenia wnętrza (osłony metalowe, aluminiowe, panele 

ścienne pcv itp. Asortyment zadania 2 stanowi: 

1) farba poliuretanowa chemoutwardzalna dwuskładnikowa półpołysk (lakier poliuretanowy) farba do 

malowania wnętrza to zestaw do malowania drzwi na ezt, asortymentu metalowego, aluminium lub 

tworzywa sztucznego itp. Stosowana wewnątrz taboru. Powinna spełniać następujące wymogi:  

a) zwiększona odporność na ścieranie, 

b) odporność na działanie czynników atmosferycznych, w tym promienie UV, półmat i nie mniejszy niż 40 

do 50˚ jednostek w geometrii 60°, duża odporność na promienie UV (słońce), 

c) malowanie dwuwarstwowe mokro/mokro grubość na sucho od 60 do max. 120 µm 

d) dobre przyleganie do podłoża, 

e) łatwe dostosowanie do zmiennych warunków aplikacji, 

f) czasy utwardzania określone w karcie technicznej dla danego produktu powinny być podane 

w zależności od temperatury otoczenia – natomiast, przy wyższych temperaturach niż określił 

Zamawiający, czas pełnego utwardzania winien być krótszy. 

g) podwyższona odporność na spalanie, wg PN-EN 45545-2+A1:2015-12,  

h) powinny również spełniać wymogi pod kątem aplikacji pneumatycznej, wysokociśnieniowej, 

wysokociśnieniowej w płaszczu powietrza ze wspomaganiem elektrostatycznym, 

i) zawartość części stałych, 55% objętościowo i więcej, 

j) może być stosowana na podłoże typu: stal, powierzchnie aluminiowe i ocynkowane po  odpowiednim 

przygotowaniu, stare i nowe powłoki, 

k) możliwość nakładania farb przy niskich temperaturach, tj. od. +5
 o

C 

l) odporność na wysokie temperatury: około +120°C 

m) czas schnięcia w temperaturze 20°C nie powinien przekraczać poniższych wartości dopuszczalnych: 

 pyłosuchość  – 15÷20 min 

 suchość dotykowa  – 30÷60 min 

 suchość transportowa – 12 h 

 pełne utwardzenie – 5÷7 dni. 

2) Rozcieńczalnik – produkt do rozcieńczania farb systemu poliuretanowego, lakierów strukturalnych do 

odpowiedniego nanoszenia i wysychania. Przedmiotem dostawy są rozcieńczalniki: 

a) wolno-parujące stosowane gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 23˚C 

b) szybko-parujące gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 23˚C 

2. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie gotowym do użytku dla farby poliuretanowej nie 

może być większa niż 500g/l. Jako produkt gotowy do użytku oznacza to zestaw komponentu A i B. 

3. Farby poliuretanowe muszą dopuszczać różnicę określonych parametrów mieszania objętościowego (wagowego) 

do 4%, co nie może wpłynąć na ich właściwości fizyko-chemiczno-mechaniczne pomalowanych powłok. 

III.  Zadanie nr 3.  

1. Stanowi asortyment przeznaczony do malowania podwozia i wózków jezdnych ezt. Na asortyment zadania 3 

składa się: 

1) Farba alkidowa antykorozyjna lub lakier strukturalny Farba alkidowa antykorozyjna lub dwuskładnikowy 

lakier strukturalny na bazie żywic epoksydowych z przeznaczeniem do malowania konstrukcji metalowych i i 

podwozi pojazdów.  Farba musi być odporna na uderzenia, zadrapania, warunki zewnętrzne, olej, benzynę, 

powszechne chemikalia przemysłowe i wysoką temperaturę do 100
o
C. Farba musi być o poniższych 

właściwościach: 
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a) jednoskładnikowa lub dwuskładnikowa, 

b) dobra odporność na uderzenia i zarysowania,  

c) posiadająca dobre krycie, 

d) odporna na działanie czynników atmosferycznych 

e) odporna na oleje smarne, paliwa, powszechne chemikalia przemysłowe i wysoką temperaturę do 100
o
C 

f) krótki czas schnięcia - pyłosuchość po ok 30 min w 18 st C, 

g) zawartość części stałych objętościowo 50% i więcej, 

h) możliwość nałożenia na sucho w jednej warstwie  do 130 µm, 

i) stopień połysku: półpołysk, 

j) aplikacja – pędzel, wałek, pneumatyka i hydrodynamika, 

k) możliwe nakładanie przy temperaturze od 5 st C, 

2) Farba alkidowa modyfikowana, szybkoschnąca emalia alkidowa przeznaczona do malowania wewnętrznych 

i zewnętrznych podłoży drewnianych, metalowych, z włókna szklanego i plastiku. Powinna nadawać 

malowanej powierzchni półpołyskowe wykończenie. Farba może być także stosowana do odnawiania 

powierzchni uprzednio pokrytych farbami alkidowymi. Farba musi być o poniższych właściwościach: 

a) zawartość części stałych (obj.): ok. 50%  i więcej, 

b) malowanie dwuwarstwowe mokro/mokro grubość na sucho od 40 do max. 60 µm 

c) odporność na ścieranie: dobra, 

d) odporność na czynniki chemiczne: dobra, 

e) odporność na wysokie temperatury: +120°C, 

f) stopień połysku: półpołysk, 

g) aplikacja - pędzel, wałek z krótkim włosiem, pneumatyczna, 

h) możliwość nakładania farb przy niskich temperaturach, tj. od. +5 oC, 

i) czas schnięcia  (sucha w dotyku) w temperaturze ok. 15°C nie powinien przekraczać 2h. 

3) Rozcieńczalnik do wyrobów alkidowych i epoksydowych z podziałem na wolno-parujące stosowane gdy 

temperatura otoczenia jest wyższa niż 23˚C oraz  szybko-parujące gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 

23˚C. Ponadto nie może zawierać składników takich jak benzyna ekstrakcyjna (benzyna lekka) i acetonu. 

2. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie gotowym do użytku dla farb alkidowych nie może 

być większa niż  500g/l. Jako produkt gotowy do użytku oznacza to zestaw komponentu A. 

IV. Inne wymogi dla przedmiotu zamówienia: 

1. Asortyment z zadania 1, 2 i 3 powinien spełniać wymogi pod kątem sposobu nanoszenia aplikacji powłok 

malarskich w zakresie aplikacji pneumatycznej, wysokociśnieniowej, wysokociśnieniowej w płaszczu powietrza ze 

wspomaganiem elektrostatycznym. 

2. Normy dla przedmiotu zamówienia: 

 

Lp. NR NORMY NAZWA NORMY 

1. PN-EN ISO 1514:2016-09 Farby i lakiery -- Znormalizowane płytki do badań 

2. PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery -- Powłoki w naturalnych warunkach atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena 

3. PN-EN ISO 1519:2012 Farby i lakiery -- Próba zginania (sworzeń cylindryczny) 

4. PN-EN ISO 1520:2007 Farby i lakiery -- Badanie tłoczności 

5. PN-EN ISO 15184:2013-04 Farby i lakiery -- Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową 

6. PN-ISO 2808:2008 Farby i lakiery - oznaczenie grubości powłoki 

7. PN-EN ISO 6272-1:2011 
Farby i lakiery -- Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) -- Część 1: Badanie 

za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o dużej powierzchni 

8. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć 

9. PN-EN ISO 2812-1:2018-01 
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż 

woda 
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10. PN-EN ISO 4628-1:2016-03 
Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz 
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 1: Wprowadzenie ogólne i system 

określania 

11. PN-EN ISO 4628-2:2016-03 
Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz 

intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia 

12. PN-EN ISO 4628-3:2016-03 
Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz 

intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 3: Ocena stopnia zardzewienia 

13. PN-EN ISO 4628-4:2016-03 
Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz 

intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 4: Ocena stopnia spękania 

14. PN-EN ISO 4628-5:2016-03 
Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz 

intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 5: Ocena stopnia złuszczenia 

15. PN-EN ISO 2431:2012 Farby i lakiery -- Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych 

16. PN-EN ISO 2811-1:2016-04 Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna 

17. PN-EN ISO 3251:2008 Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych 

18. PN-EN 45545-2+A1:2015-12 
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dla 

materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych 

19. D.N.001/08/A2/2016 Wyroby lakierowane stosowane w pasażerskim taborze szynowym: w lokomotywach, 
wagonach i zespołach trakcyjnych 

20. ZN-02 PKP – 3530-05  Tabor Kolejowy Malowanie wagonów osobowych i zespołów trakcyjnych Wymagania i 
badanie 

21. U-012 PBU3 0145-1 Wytyczne dotyczące materiałów i powłok malarskich do stosowania w pojazdach kolejowych 
do przewozu osób 
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Załącznik nr 1.1 do Umowy CRU-K/Id/    /2020
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Zostaną dołączone wszystkie karty techniczne dotyczące poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia  
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Załącznik nr 2 do Umowy CRU-K/Id/    /2020
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Zostanie dodana tabela z wykazem cen jednostkowych dla Zadania którego będzie dotyczyć Umowa 
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Załącznik nr 3 do Umowy CRU-K/Id/    /2020 

 

Zamówienie  nr: ………………………………………. 

Nr umowy:……………………………………………….  

 

Kruszewiec, ………………………. r. 

Zamawiający Wykonawca 

POLREGIO sp. z o.o. 

ul. Kolejowa 1 

01-217 Warszawa 

Zakład Napraw Taboru w Kruszewcu 

Kruszewiec 104, 26-300 Opoczno 

NIP 526-255-72-78 

REGON 017319719 

 

Sposób zapłaty Przelew  

Termin płatności 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury 

Termin realizacji do ………… dni licząc od dnia zamówienia 

Adres realizacji dostawy/adres dostarczenia faktury POLREGIO sp. z o.o. 

Zakład Napraw Taboru w Kruszewcu 

Kruszewiec 104, 26-300 Opoczno 

Osoba odpowiedzialna za zamówienie po stronie 

Zamawiającego 

 

L.p. Przedmiot dostawy 
Jedn. 

miary 

Liczba 

sztuk/ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość 

zamówienia 

netto (zł) 

1.  szt.    

2.  szt.    

Razem  

 

 

 

 

 

Uzgodnił:       Zatwierdził:  

 

 

    ……………………………………………    ………………………………………………. 
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Załącznik nr 4 do Umowy CRU-K/Id/    /2020 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

(wzór) 

 

 

Odbiorca: 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

 

nr………………... z dnia ……………….. 

 

 

Miejsce odbioru: 

 

 

 

 

 

 

W dniu …………..……………. na podstawie: 

- Umowy nr ………………………………….…..……..… z dnia ………………………………., 

- Zamówienia nr………………………….…….……….., z dnia…..………………………..…. 

 

Lp. Nr Wz/Specyfikacji 
Przedmiot 

dostawy 

Liczba sztuk Liczba 

asortymentu 

niezgodna z 

zamówieniem 

Uwagi 
Deklarowana 

przez 

Wykonawcę 

Przyjęta przez 

Zamawiającego 

       

       

       

       

       

 

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

 

Protokół podpisali: 

 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca:  

 

 

……………………………………………      ………………………………………………. 
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Załącznik nr 5 do Umowy CRU-K/Id/    /2020 

 

 

…………………………………., …………………………. 

miejscowość                     data       

 

 

 

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY 
(wzór) 

 

Numer protokołu:                                                      z 

dnia:……………………………………………………………………………………………………. 

Zamawiający:……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

… 

Miejsce dostawy 

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

W dniu ……………………………składam reklamację nr:………………………………………, na podstawie: 

Umowy nr …………………………………………….., z dnia:……………………………………………………………….., 

Zamówienia nr …………………………………………….., z dnia:……………………………………………………………….., 

Protokołu odbioru nr …………………………………………….., z dnia:……………………………………………………………….., 

 

 

Opis:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

 

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

 

Protokół podpisali 

 

1. ………………………………………………….…..……………………………………………………………………………………………………...… 

 

2. ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..….. 
(imię i nazwisko, stanowisko) 

 

 

 

Data przyjęcia przez Wykonawcę informacji o zgłoszeniu reklamacyjnym *…………………………………………………… 
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Załącznik nr 6 do Umowy CRU-K/Id/    /2020 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy oraz wskazanych do kontaktu 

jest POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217 Warszawa), ul. Kolejowa 1. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1 oraz na adres e-

mail: iod@p-r.com.pl  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego 

interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie 

odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie zawartych 

umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres przedawnienia 

roszczeń z Umowy. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Dane osobowe mogą być transferowane do państw trzecich w oparciu o zapisy Privacy Shield UE-USA do Google Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@p-r.com.pl
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Załącznik nr 7 do Umowy CRU-K/Id/    /2020
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Zostanie dodana tabela z podziałem asortymentu na Zakłady dla Zadania którego będzie dotyczyć Umowa 



Ogłoszenie o przetargu – post. nr PRZP-252/147/2020 

42 

 

Załącznik nr 8 do Umowy CRU-K/Id/    /2020 

LP NAZWA JEDNOSTKI PR I ADRES ADRES DOSTAWY 
OSOBA DO KONTAKTU 
W TRAKCIE TRWANIA 

UMOWY 
DANE KONTAKTOWE 

1 

POLREGIO sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 01-

217 Warszawa 

Kujawsko - Pomorski Zakład w 

Bydgoszczy; 

85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 104-

108 

Sekcja Utrzymania Taboru 

Trakcyjnego 87-100 Toruń; ul. 

Kluczyki 17-21 

Elżbieta Parol 
tel.: 782 553 902,  

elzbieta.parol@p-r.com.pl 

2 

POLREGIO sp. z o. o. ul. Kolejowa 1, 01-

217 Warszawa 

Pomorski Zakład w Gdyni,  

81-035 Gdynia 

ul. Bolesława Krzywoustego 7 

1. Punkt Napraw i Utrzymania 

Taboru 76-200 Słupsk, ul. 

Grunwaldzka 17 

2. Sekcja w Chojnicach 89-600 

Chojnice ul. Tucholska 6a 

Ewa Podjacka, Joanna 

Michalczewska 

tel.: 722 348 444; 695 313 060, 

 ewa.podjacka@p-r.com.pl; 

joanna.michalczewska @p-r.com.pl 

3 

POLREGIO sp. z o. o. ul. Kolejowa 1, 01-

217 Warszawa  

Małopolski Zakład w Krakowie  

31-514 Kraków 

al. płk. Władysława Beliny-

Prażmowskiego 6A,  

POLREGIO sp. z o. o. 

Sekcja Utrzymania Taboru w 

Suchej Beskidzkiej 

Magazyn 

ul. Przemysłowa 1 

34-200 Sucha Beskidzka 

Magdalena Kowalska 
tel.: 782-556-746 

magdalena.kowalska@p-r.com.pl 

4 

POLREGIO  sp. z o. o. ul. Kolejowa 1, 

01-217 Warszawa 

Lubelski Zakład  w Lublinie,  

20-406 Lublin,  

ul. Gazowa 4 

Sekcja Utrzymania Taboru, ul. 

Kolejowa 22, 21-400 Łuków 
Grzegorz Nurzyński 

tel.: 722350074,  

grzegorz.nurzynski@p-r.com.pl 

5 

POLREGIO sp. z o. o. ul. Kolejowa 1, 01-

217 Warszawa   

Łódzki Zakład w Łodzi 

90-002 Łódź,  

ul. Tuwima 22/26 

1. Magazyn Oddziału  

ul. Unii 3/5,  94-021 Łódź 

2. Grupa Magazynowa 

Częstochowa 

ul. 1 Maja 3/5  

42-200 Częstochowa 

Monika Marczak 
tel.: 722 356 299  

monika.marczak@p-r.com.pl 

6 

POLREGIO sp. z o. o. ul. Kolejowa 1, 01-

217  Warszawa   

Warmińsko - Mazurski Zakład w 

Olsztynie,  

10-409 Olsztyn ,  

ul. Lubelska 46 

1.Sekcja Utrzymania Taboru 

Trakcyjnego i Przewozów w 

Iławie, ul. Wojska Polskiego 35, 

14-200 Iława; 

2. Magazyn Zakładowy, ul. 

Partyzantów 28, 10-521 Olsztyn 

Jan Jakubowski 
tel.: 605 225 163.  

jan.jakubowski@p-r.com.pl 

7 

POLREGIO sp. z o. o. ul. Kolejowa 1, 01-

217 Warszawa 

Opolski Zakład w Opolu  

45-075 Opole,  

ul. Krakowska 48 

Magazyn Zakładowy w 

Kędzierzynie-Koźlu, ul. Karola 

Miarki 38, 47-220 Kędzierzyn-

Koźle, 

Iwona Robak 

iwona.robak@p-r.com.pl  

tel.: 665 916 010 

tel. magazyn 665 916 204 

8 

POLREGIO sp. z o. o. ul. Kolejowa 1, 01-

217 Warszawa 

Wielkopolski Zakład  w Poznaniu. 

61-801 Poznań 

ul. Dworcowa 1 

Sekcja Napraw i Utrzymania 

Taboru Leszno , 64-100 Leszno 

ul. Zacisze 2 

Jadwiga Ostrowska 
tel.: 665 914 361 

jadwiga.ostrowska@p-r.com.pl tel. 

9. 

POLREGIO sp. z o. o. ul. Kolejowa 1, 01-

217 Warszawa  

Zakład Napraw Taboru  w Kruszewcu;  

26-300 Opoczno 

 Kruszewiec 104 

Magazyn Zakładowy -Zakład 

Napraw Taboru  w Kruszewcu, 

Kruszewiec 104,  26-300 

Opoczno, 

Barbara Kwaśniak 
tel.: 722 352 050 

barbara.kwasniak@p-r.com.pl 

 


