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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78489-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
2020/S 033-078489

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Polregio Sp. z o.o., Pomorski Zakład w Gdyni
Adres pocztowy: ul. Bolesława Krzywoustego 7
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL63
Kod pocztowy: 81-035
Państwo: Polska
E-mail: monika.jazdzewska@p-r.com.pl 
Tel.:  +48 722340347
Faks:  +48 587211328
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polregio.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

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

II.1.1) Nazwa:
Przegląd poziomu P5 oraz naprawa awaryjna autobusu szynowego SA109-009
Numer referencyjny: PREF2-251-4/2020

II.1.2) Główny kod CPV
50222000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:monika.jazdzewska@p-r.com.pl
www.polregio.pl
https://platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl


Dz.U./S S33
17/02/2020
78489-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 5

17/02/2020 S33
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 5

Przedmiotem zamówienia jest przegląd poziomu P5 oraz naprawa awaryjna autobusu szynowego SA109-009
zgodnie z dokumentacją technologiczną pojazdów oraz normami wykazanymi w Dokumentacji Systemu
Utrzymania (DSU), Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i Wytycznych Technicznych Wykonania Przeglądu
poziomu P5 oraz naprawy awaryjnej zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd poziomu P5 oraz naprawa awaryjna autobusu szynowego
SA109-009 zgodnie z dokumentacją technologiczną pojazdów oraz normami wykazanymi w Dokumentacji
Systemu Utrzymania (DSU), Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i Wytycznych Technicznych Wykonania
Przeglądu poziomu P5 oraz naprawy awaryjnej zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ
2. Sposób wykonania zamówienia:
1) Przekazanie autobusu szynowego SA109-009 oraz jego zwrot po wykonaniu wszystkich czynności
wskazanych w ustępie 2 nastąpi na ul. Tucholskiej 6A, w Chojnicach (89-600), POLSKA. Przekazanie i odbiór
pojazdu Wykonawca zapewni we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko.
2) Zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją
techniczną.
3) DSU będzie udostępniane Wykonawcom w siedzibie jednostki wykonawczej do wglądu po podpisaniu
zobowiązania do zachowania poufności.
4) Złom odzyskany podczas usługi będącej przedmiotem zamówienia stanowi własność Zamawiającego
I Wykonawca dostarczy go do Zamawiającego w dniu zwrotu pojazdu.
5) Wszystkie prace muszą być odebrane przez komisarza odbiorczego Zamawiającego.
6) Wymagany okres gwarancji – 24 miesiące.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych..
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji umowy zawiera załącznik nr 6 do SIWZ,
stanowiący wzór umowy.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności stanowiące
przedmiot zamówienia, chyba że Wykonawca lub podwykonawca wykonuje działalność osobiście.
7. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zostały zawarte we wzorze umowy – w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 (z zastrzeżeniem art. 133
ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, w tym
2) spełniają warunki udziału w Postępowaniu określone w ust. 2.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i
zawarcia Umowy.
4. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę:
1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w ust. 1;
2) warunek określony w ust. 2 Wykonawcy mogą spełniać łącznie (tj. jeden lub więcej z nich).
5. W przypadku gdy Wykonawcą jest spółka cywilna, postanowienia ust. 3–4, jak również § 7 ust. 8 należy
stosować odpowiednio do wspólników spółki cywilnej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co
najmniej dwóch przeglądów 4 lub 5 poziomu utrzymania pojazdów kolejowych o napędzie spalinowym, o
wartości nie mniejszej niż: 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych 00/100) brutto. (Poziom 4 lub 5 zgodnie z
załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r.)

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 PLN.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/03/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Ul. Bolesława Krzywoustego 7, 81-035 Gdynia, POLSKA, pok 50

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701



Dz.U./S S33
17/02/2020
78489-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 5

17/02/2020 S33
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 5

Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2020

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

