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OR-IV.272.2.16.2016                              Rzeszów, 30.09.2016 r. 

 

 

 

 

Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 
 

 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Dostawę 2 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych zespołów trakcyjnych            

z napędem spalinowym wraz z dokumentacją techniczną i usługami dodatkowymi. 

 

Zamawiający, Województwo Podkarpackie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

 

 

1. Rozdział XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT SIWZ 

otrzymuje brzmienie:  

 

„XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy Al. Łukasza 

Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, pokój nr 207 - II piętro, w terminie do dnia 18 października                      

2016 r. do godz. 10:00. 

2.  Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 

35-010 Rzeszów, pokój nr 207 oraz oznakowana napisem: „Oferta w przetargu 

nieograniczonym pod nazwą: Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych zespołów 

trakcyjnych z napędem spalinowym wraz z dokumentacją techniczną i usługami 

dodatkowymi, numer sprawy: OR-IV.272.2.16.2016”, NIE OTWIERAĆ PRZED                  

18 października 2016 r. godz. 11:00", a nadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym 

adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 października 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego w Rzeszowie przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4, II piętro, pokój 207. Otwarcie 

ofert jest jawne. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie 

dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” 

oferty. 

5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające zmienioną 

treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem „ZMIANA”. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
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2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                

w ofertach.” 

2. Rozdział XIII SIWZ OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT otrzymuje brzmienie: 

 

„XIII. OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT. 

1. Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami: 

Lp. Kryterium oceny ofert ZNACZENIE (%) 

1. Cena dostawy pojazdów  [Wc] 60 

2. Usługa serwisowo-utrzymaniowo-naprawcza [Wsun] 30 

3. Gwarancja pojazdów [Wg] 10 

 

1. Kryterium cena obliczona zgodnie z poniższym wzorem: 

Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość brutto dostawy dwuczłonowych zespołów 

trakcyjnych z napędem spalinowym, które zostały podane w Formularzu oferty wykonawcy. 

𝑾𝒄 =
𝑪𝒎𝒊𝒏

𝑪𝒃𝒂𝒅
x60 

gdzie: 

Wc – oznacza ilość uzyskanych punktów za kryterium cena z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku; 

Cmin – oznacza najniższą cenę dostawy pojazdów ; 

Cbad – oznacza cenę dostawy pojazdów oferty badanej. 

60 - oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w %). 

 

 

2. Kryterium usługa serwisowo-utrzymaniowo-naprawcza obliczone zgodnie poniższym 

wzorem: 

𝑾𝒔𝒖𝒏 =
𝑬𝒎𝒊𝒏

𝑬𝒃𝒂𝒅
x30  

gdzie: 

Wsun – oznacza ilość uzyskanych punktów za kryterium usługa serwisowo-utrzymaniowo-

naprawcza z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 

Ebad - oznacza koszt usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej badanej oferty dla 

pojazdów w przeliczeniu na jednego pasażera po przejechaniu przez pojazdy po 1 200 000 

km; 

Emin- oznacza najniższy koszt usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawcza z pośród 

ocenianych ofert dla pojazdów w przeliczeniu na jednego pasażera po przejechaniu przez 

pojazdy 1 200 000 km. 

30- oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w %). 

 

E – koszt usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej w przeliczeniu na jednego pasażera po 

przejechaniu przez pojazdy 1 200 000 km, wyliczone zgodnie z poniższym wzorem: 

 

E=
𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎∗𝑬𝟐

𝑳𝑷𝟐
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gdzie: 

E2 - koszt usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej dla jednego kilometra w pojeździe 

dwuczłonowym [zł/pockm]; 

LP2 - ilość miejsc w oferowanym pojeździe dwuczłonowym (siedzących stałych i uchylnych 

oraz stojących)  [szt.]; 

 

3. Gwarancja   [Wg] będzie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

𝑾𝒈 =
𝑮𝒃𝒂𝒅

𝑮𝒏𝒂𝒋
 x10 

gdzie: 

 

Wg - oznacza ilość uzyskanych punktów za kryterium gwarancja z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku; 

 

Gbad – oznacza długość gwarancji w ofercie badanej; 

Gnaj – oznacz najdłuższą gwarancja z pośród ofert 

10- oznacza wagę (znaczenie tego kryterium wyrażone w %). 

 

4. Za najkorzystniejszą przyjmuje się ofertę końcową (WK) z największą ilością punktów 

wyliczoną wg wzoru: 

WK=Wc+Wsun+Wg 

gdzie: 

Wc – oznacza ilość uzyskanych punktów wg kryterium cena z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, 

Wsun– oznacza ilość uzyskanych punktów wg kryterium usługa serwisowo-utrzymaniowo-

naprawcza z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

Wg - oznacza ilość uzyskanych punktów wg kryterium gwarancja z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.” 

 

 

3. Załącznik nr 2 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) w pkt. 2 PODSTAWOWE 

PARAMETRY TECHNICZNE DWUCZŁONOWEGO ZESPOŁU TRAKCYJNEGO Z 

NAPĘDEM SPALINOWYM, tabela  poz. 10 otrzymuje brzmienie: 

 

10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Układ hamulcowy  

1. Pneumatyczny hamulec samoczynny.  
2. System hamulca wg karty UIC 540. Jednorodny, wyposażony  

w układ przeciwpoślizgowy.  
3. Mechaniczne elementy wykonawcze - hamulce tarczowe 

działające na tarcze kół, okładziny cierne nie zawierające 
azbestu, tarcze hamulcowe na osiach wózków napędowych 
jak i tocznych dzielone lub niedzielone. 

4. Sprężynowy hamulec postojowy - maksymalne pochylenie 
toru, na którym pojazd musi być utrzymany w spoczynku: 
40‰.  

5. Skuteczność hamowania wg karty UIC 544-1. 
6. Opóźnienie hamowania nagłego - max. 1,2 m/s

2
.  

7. Hamulce bezpieczeństwa: rączka hamulca w każdej 
wydzielonej części przedziału pasażerskiego Kształt rączki 
charakterystyczny eliminujący możliwość pomyłki z inną 
dźwignią.  

8. Z każdej kabiny maszynisty należy umożliwić wykonanie testu 
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systemu bezpieczeństwa pasażera poprzez zamontowanie 
przełącznika symulującego zerwanie rączki, który będzie 
dostępny dla maszynisty bez konieczności wstawania z fotela.  

9. Kurki końcowe wg karty UIC 541-1.  
10. Urządzenia przeciwpoślizgowe: utrzymywanie poślizgu  

w optymalnym zakresie przyczepności podczas rozruchu  
i hamowania; urządzenie powinno kontrolować każdy zestaw  
z osobna.  

 

4. Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY otrzymuje brzmienie: 
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„Załącznik nr 3 do  SIWZ znak OR-IV.272.2.16.2016            

........................................................ 

          ( pieczęć firmy )     

FORMULARZ OFERTY 
Ja/My niżej podpisany/ni: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę) 

 

działając w imieniu: 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
(nazwa Wykonawcy) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych 

dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem spalinowym wraz z dokumentacją techniczną i usługami dodatkowymi”, po zapoznaniu się z SIWZ znak OR-

IV.272.2.16.2016 oraz po uzyskaniu wszelkich informacji niezbędnych do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie 

realizacji zamówienia, niniejszym składamy następującą ofertę: 

I.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za następujące wynagrodzenie: 

 

Lp. 

 

Rodzaj 

Przedmiotu zamówienia.                

Cena brutto  

(cyfrowo) 

1 Dostawa pojazdów  
( 2 szt. dwuczłonowych) 

(*) 
 

2 
Świadczenie usług kompleksowej obsługi serwisowo-

utrzymaniowo-naprawczej 
 (2 szt. dwuczłonowych) 

 

Cena oferty  (1+2). 
 

 

………………………………………………… 
(podpisy osób uprawnionych)
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W tym: 

1) 

 

Rodzaj 

                  

Ilość Cena jednostkowa [zł] 

brutto (cyfrowo) 

Wartość pojazdów [zł]  

brutto (cyfrowo) 

Pojazd dwuczłonowy 2 
  

 

 

2)  

Przedmiot zamówienia  

 

 

 

Rodzaj 

Il
o
ść

 

p
o
ja

zd
ó
w

   

Ilość km Cena jednostkowa 

[zł/pockm] 

brutto (cyfrowo) 

Cena usług dla pojazdów  [zł] 

brutto (cyfrowo) 

Świadczenie usług 

kompleksowej obsługi 

serwisowo-utrzymaniowo-

naprawczej 

Pojazd 

dwuczłonowy 

2 2.400.000 (E2) (^)  

 

 

………………………………………………… 
(podpisy osób uprawnionych)
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3)  Ilość miejsc. 

Oferujemy następującą  ilość miejsc  dla  dwuczłonowego zespółu trakcyjnego zgodnego z SIWZ oraz DSU zatwierdzonym przez UTK –  

 

- Ilość miejsc siedzących (stałych i uchylnych) szt.   …………………, 

- Ilość miejsc stojacych szt.   …………………, 

 

Ilość miejsc razem szt. …………………. (LP2 ^) 

 

 

4) Gwaranacja. 

Oferujemy następujący jednolity okres gwarancji na dwuczłonowe zespoły trakcyjne zgodny z SIWZ  – ………… (
#
) miesięcy licząc od daty protokolarnego 

odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

UWAGA: Okres gwaracji na dwuczłonowe zespoły trakcyjne nie może być krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 120 miesięcy.  

 

 

………………………………………………… 
(podpisy osób uprawnionych)
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5) Oświadczenia. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, wraz z załącznikami do SIWZ, oraz że przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w ich treści i 

uznajemy się za związanych zawartymi w niej postanowieniami. 

2. Oświadczamy, że wskazane ceny zostały skalkulowane w taki sposób, że zawierają w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zrealizaujemy przedmiot zamówienia w terminach określonych w SIWZ. 

4. Oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, zaś wystawienie faktury 

nastąpi nie wcześniej niż po odbiorze wykonanej dostawy wykonanej  zgodnie  z zapisami SIWZ . 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.  

6. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

7. Wszelką korespondencję winno się kierować na: 

a) dokładny adres: ............................................................................................................., 

b) adres email: ..................................................................................................................., 

8. Wadium w kwocie ………………………… zł zostało wniesione w dniu ……………, w formie ……………. 

9. Zwrotu wadium prosimy dokonać: 

a) dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej: 

Bank: ……………, nr konta: …………… 

b) dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej: 

Adres: ……………. 

 

(*) – parametr brany pod uwagę w kryterium oceny ofert „CENA” 

(^) - parametr brany pod uwagę w kryterium oceny ofert „KOSZT USŁUGI SERWISOWO-UTRZYMANIOWO-NAPRAWCZEJ” 

(
#
) - parametr brany pod uwagę w kryterium oceny ofert „GWARANCJA” 

 

………………………………………………… 

               (podpisy osób uprawnionych)” 


