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Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581324
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 35-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jan Jarosz
E-mail: j.jarosz@podkarpackie.pl
Tel.: +48 178606766
Faks: +48 178501761
Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.podkarpackie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 690587255
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 35-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Jarecki
E-mail: administracja@podkarpackie.pl
Tel.: +48 178501776
Faks: +48 178501701
Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl
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Sekcja II: Przedmiot

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie naprawy okresowej poziomu P5 wraz z pracami dodatkowymi
(ulepszeniem) pojazdów szynowych serii SA109-007 i SA109-010
Numer referencyjny: OR-IV.272.1.2.2020

II.1.2) Główny kod CPV

50222000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej poziomu P5 wraz z
pracami dodatkowymi wykraczającymi poza zakres naprawy P5 (ulepszeniem) dotyczy
autobusów szynowych o numerach:
a) SA109-007 typu 212M – rok produkcji 2004,
b) SA109-010 typu 212M – rok produkcji 2004.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
Zgodnie z art. 29 ust. 3a – ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
wymaga, aby wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę lub podwykonawcę
i związane z wykonywaniem czynności w zakresie prac malarskich, instalacyjnych,
monterskich oraz konfiguracyjnych – wykonywane były przez pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. –
Kodeks pracy). Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji
inwestycji, do weryfikacji formy zatrudnienia pracowników Wykonawcy przy jej
wykonywaniu. Sankcje z tytułu niespełnienia ww. wymagań są określone w załącznik
nr 4 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: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wskazany kod NUTS dotyczy miejsca odbioru pojazdu celem wykonania usługi i jego
dostarczenie po wykonaniu przedmiotu umowy.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej poziomu P5 wraz z
pracami dodatkowymi wykraczającymi poza zakres naprawy P5 (ulepszeniem) dotyczy
autobusów szynowych o numerach:
a) SA109-007 typu 212M – rok produkcji 2004,
b) SA109-010 typu 212M – rok produkcji 2004.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
Zgodnie z art. 29 ust. 3a – ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
wymaga, aby wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę lub podwykonawcę
i związane z wykonywaniem czynności w zakresie prac malarskich, instalacyjnych,
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

monterskich oraz konfiguracyjnych – wykonywane były przez pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. –
Kodeks pracy).
Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji inwestycji, do
weryfikacji formy zatrudnienia pracowników Wykonawcy przy jej wykonywaniu.
Sankcje z tytułu niespełnienia ww. wymagań są określone w istotnych
postanowieniach umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
Termin wykonania zamówienia określony w pkt II.2.7 jako 270 dni – należy rozumieć
jako termin wykonania zamówienia wynoszący do 270 dni (kalendarzowych) od dnia
przekazania Wykonawcy pojazdów do naprawy okresowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja pojazdów / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w dniach: 270
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 250 000,00 PLN (dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wniesionym przed upływem terminu składania
ofert.
Wybór miejsca świadczenia usługi należy do Wykonawcy. Koszt przejazdu pojazdu ze
stacji Rzeszów Główny do miejsca naprawy/modernizacji i z powrotem do stacji
Rzeszów Główny obciąża Wykonawcę.

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:
Nie dotyczy. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych
00/100).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie informacji
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w
wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych 00/100).



Sekcja IV: Procedura

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co
najmniej 1 usługę, obejmującą swoim zakresem wykonanie naprawy okresowej
poziomu P4 lub P5 co najmniej 1 autobusu szynowego z napędem spalinowym.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych,
również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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: 09/03/2020
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: 09/03/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 207, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia
ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny oferty.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą określony został w
IV.2.6 jako 2 miesiące, przy czym 1 miesiąc to 30 dni.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny
ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu (art. 24aa).
3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:
a) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy,
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
e) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu (Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na
stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy) – z zastrzeżeniem rozdz. VI pkt 8 SIWZ.
4. Wadium może być wniesione w 1 lub kilku form, o których mowa w SIWZ.
5. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „dokumentach zamówienia” należy przez to
rozumieć również SIWZ. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „ustawie” należy przez to
rozumieć ustawę z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz.
1843 z późn. zm.).
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt
3 lit. b–d, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. b –
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 art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
9. Dokument, o którym mowa w ust. 8 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentu, o którym mowa w ust. 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym
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 tej osoby. Przepis pkt 9 stosuje się.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis



przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/01/2020


