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Mielec, dnia 31.01. 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2 POIŚ/2019
w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0034/18-00
pn.: „Dywersyfikacja działalności poprzez zakup taboru kolejowego i urządzeń przeładunkowych
w celu świadczenia usług transportu intermodalnego”
Działanie 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń
multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY

Silva LS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
NIP: 673-179-60-92
Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie zamówienia:
Andrzej Mocek
tel.+48 518 285 175
e-mail.: silvals@kronospan.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności
określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.
3.

Rodzaj zamówienia: dostawy
Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34611000-3 Lokomotywy
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 (słownie: dwóch) fabrycznie nowych lokomotyw
elektrycznych ze spalinowym modułem dojazdowym o następujących parametrach brzegowych:
PARAMETR
Układ osi

WARTOŚĆ
Bo’Bo’

Szerokość toru

1435 mm

Skrajnia pojazdu

UIC 505-1

Maksymalna długość ze
zderzakami

20 000 mm

Maksymalna szerokość

3 060 mm

Średnica kół monoblokowych

1 250 mm
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Rodzaj trakcji
Maksymalna prędkość
konstrukcyjna
Maksymalna masa służbowa
Maksymalny nacisk na oś

Elektryczna z opcją spalinowego modułu dojazdowego.
Nie mniej niż 130 km/h
90 t
22,5 t

Maksymalna moc lokomotywy

6,4 MW

Minimalna siła pociągowa przy
rozruchu

280 kN

Minimalna moc silnika
spalinowego dojazdowego

220 kW

Minimalna pojemność
zbiornika paliwa
Minimalny promień łuku
Strefa klimatyczna
Tryb eksploatacyjny
Bezpieczeństwo przeciw
wykolejeniu
Dopuszczona do eksploatacji
Sprzęg elektrycznego zasilania
pociągu
Sterowanie wagonów
System zasilania
Gniazdka elektryczne

Napięcia zasilania obwodów
pomocniczych

Pokładowe urządzenia
bezpieczeństwa ruchu
Pociągowy rejestrator danych

6 godzin pracy modułu dojazdowego
100 m
T1 rozszerzona do -30°C
Przewozy liniowe pociągów intermodalnych oraz manewry
przy pomocy spalinowego modułu dojazdowego.
zgodnie z PN-EN 14363:2007 (lub nowsza)
PL
Wg karty UIC 552 należy zastosować dwa niezależne obwody
sprzęgu elektrycznego na każdą stronę lokomotywy
z możliwością odłączenia obwodu uszkodzonego.
4 gniazda UIC 558
3 kV DC
Co najmniej 2 gniazda 230 V z uziemieniem. Gniazda muszą
być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym
umieszczonym w szafie niskiego napięcia. Instalacja musi
być wyposażona w urządzenia chroniące przed przepięciami
elektrycznymi.
3x400/230 [V] AC, 0 ÷ 50 [Hz] (zalecane)
3x440 [V] 0 ÷ 60 Hz (dopuszczalne)
24 [V] DC (zalecane)
110 [V] DC (dopuszczalne)
System ERTMS (ETCS baseline wersja 3.4.0) współpraca
z urządzeniami poprzedniej generacji
Rejestrator zgodnie z wymaganiami TSI,
przepisy
krajowe wg standardów niezbędnych do rejestracji
parametrów generowanych przez krajowe systemy
bezpieczeństwa ruchu.
Lokomotywy muszą posiadać rejestrator danych, który
zapisuje co najmniej następujące informacje związane
z bezpieczeństwem użytkowania pociągu:
1) Stan odbieraków prądu (podniesiony/opuszczony),
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2) Stan napędu (pomiar prądu, temperatura) może być
rejestrowany
w
pamięci
diagnostycznej
lokomotywy,
3) Prędkość pociągu,
4) Wybraną kabinę i wybrany kierunek ruchu,
5) Stan ciśnienia w cylindrach hamulcowych,
6) Zadziałanie systemu SHP, CA i innych systemów,
7) Zadziałanie układu przeciwpoślizgowego,
8) Użycie przycisku czujności,
9) Hamowanie awaryjne SIFA/ RS (radio – stop),
10) Użycie radio-stop i generalny stop (rejestracja
minimum przez 24h),
11) Jazda z poborem i bez poboru prądu.
Obudowy poszczególnych części rejestratora danych
powinny posiadać miejsca na zabezpieczenia przed
nieuprawnionym dostępem (np. miejsca na założenie
plomb lub zabezpieczenie hasłem).
Układ rejestratora danych musi umożliwiać wprowadzenie
oraz korektę następujących parametrów:
1) data,
2) czas,
3) numer pojazdu,
4) średnice kół;
chyba że układ rejestratora danych aktualizuje
automatycznie w/w parametry z systemu sterowania
lokomotywą.
Rejestrator danych powinien umożliwiać zapis
parametrów w okresie co najmniej 30 dni ciągłej pracy.
Rejestrator danych powinien umożliwiać lokalne zgranie
zapisanych danych za pomocą komputera poprzez
Ethernet/pamięci przenośnej pendrive.
Urządzenie czujności

PN-K-88177:1998/Az1:2002, § 21 ust. 4 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie
ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego
i sygnalizacji (Dz. U. z 2015 r.,poz. 360), Zał. S-04

Urządzenia rejestrujące/
oprogramowanie pojazdu

Wymagane jest potwierdzenie zgodności z normami przez
jednostkę akredytowaną.

Poziom hałasu zewnętrznego

Zgodnie z TSI „Hałas”

Poziom hałasu wewnętrznego
w kabinie maszynisty

Zgodnie z TSI „Hałas”

Zjawiska aerodynamiczne:
Wpływ działania sił
aerodynamicznych na
pasażerów na peronie
Wpływ działań sił
aerodynamicznych na
pracowników torowych
Uderzenia ciśnieniowe na czoło
lokomotywy

Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS.
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Systemy bezpieczeństwa

SHP, CA, RS - według TSI

Bateria akumulatorów

Wg Wykonawcy, układ pomiaru napięcia wyposażony
w zabezpieczenie
uniemożliwiające
rozładowanie
akumulatorów poniżej poziomu koniecznego do
uruchomienia lokomotywy. Układ ładowania z sieci
zewnętrznej.

Urządzenia radiołączności

Urządzenia radiołączności w części analogowej
przystosowane do pracy w systemach na PKP, w części
GSM-R urządzenie musi spełniać wymagania TSI na dzień
oddania
pojazdu
do
eksploatacji.
Urządzenie
radiołączności musi posiadać funkcję radio-stop
(selektywne i dla wszystkich pociągów).

Instalacja pneumatyczna

Sprężarka główna, wydajność układu sprężonego
powietrza powinna zapewnić niezawodną eksploatację
lokomotywy wraz z pociągiem. Szczegóły techniczne będą
ustalane na etapie uzgodnienia dokumentacji technicznej.
Konstrukcja lokomotywy musi zapewniać możliwość
uruchomienia lokomotywy od stanu pustych głównych
zbiorników powietrza do gotowości do odjazdu w czasie
nie dłuższym niż 10 minut.

Sprężarka

Z układem uzdatniania sprężonego powietrza.

Rodzaj hamulca

Hamulec pneumatyczny zgodnie z kartą UIC 540
z możliwością diagnozowania wszystkich układów
hamulca
i
ochroną
przeciwpoślizgową
kół.
Współpracujący z systemami bezpieczeństwa jazdy
pociągu.

Hamulec postojowy

Sprężynowy gwarantujący utrzymanie pojazdu podczas
postoju. Dodatkowa funkcja: Tryb Parking.

Hamulec bezpieczeństwa

Zawór wlotowy umożliwiający połączenie przewodu
hamulcowego bezpośrednio do atmosfery, możliwość
uruchomienia z każdej kabiny maszynisty.

Hamulec elektrodynamiczny

Hamulec elektrodynamiczny. Minimalna prędkość
działania hamulca elektrodynamicznego – 10 km/h,
poniżej tej prędkości hamowanie pneumatyczne lub
hamowanie pneumatyczne i elektrodynamiczne.

System przeciwpoślizgowy

Utrzymanie
poślizgu
w
optymalnym
przyczepności podczas rozruchu i hamowania.

Piasecznica

4 podgrzewane dysze na wózek na zewnątrz każdego koła.

Smarowanie obrzeży kół

Na wszystkich lub prowadzące zestawy kołowe –
natryskowe lub sztyftowe.

Zawieszenie silników
trakcyjnych

Półusprężynowane
odsprężynowanej.

Prowadzenie łożysk osi
Łożyska w zestawie kołowym
Wał osiowy

zakresie

(„za nos”) lub w wersji całkowicie

Bez elementów ciernych.
Wg normy PN-EN 12080+A1:2011.
Zgodnie z PN-EN 15085-1+A1:2013-09E, PN-EN 131031:2018-05.
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W przypadku, gdy osie będą eksponowane na uszkodzenia
mechaniczne (np. uderzenia tłucznia) muszą być one
pokryte powłoką ochronną.
Zestaw kołowy (kompletny)

Wg normy PN-EN 13262+A2, PN-EN 13104+A1:2011 (lub
nowsza), PN-EN 13260:2009+A1:2011 (lub nowsza).

Koła

Monoblokowe wg normy PN-EN 13715:2011 i PN-EN
13262+A2:2011, PN-EN 13979-1+A2:2011, UIC 510-5.

Rama wózka

Wg normy PN-EN 13749:2011, PN-EN 15085-1+A1:201309E.

Przenoszenie siły pociągowej i
hamującej

Bez
elementów
ciernych
wykorzystaniem masy napędnej.

Wymagania odnośnie powłok
lakierniczych zewnętrznych

Powłoki antykorozyjne i lakiernicze wykonane farbami
przyjaznymi dla środowiska (zgodnie z zaleceniem ISO
14000).
Trwałość powłok lakierniczych zewnętrznych minimum
8 lat.
Powłoki lakiernicze zewnętrzne i warstwy antygraffiti
powinny być odporne na powszechnie stosowane środki
myjące dla taboru i działania myjni automatycznej
w standardowych częstotliwościach stosowania, przy
zapewnieniu trwałości powłok lakierniczych jw.
Kolorystyka malowania zewnętrznego oraz opisy
lokomotywy wg propozycji Wykonawcy, podlega
uzgodnieniu oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego na
etapie uzgodnienia dokumentacji technicznej.

Napisy i oznakowanie

Wg Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa
i gospodarki morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. (Dz. U.
2013 poz. 211 z późn. zm.)

Wycieraczki czołowe

Z napędem elektrycznym, wyposażone w urządzenie
zmywające (spryskiwacz) szyby z możliwością pracy
przerywanej.

Inne wyposażenie

Wymagane urządzenie podgrzewająco-chłodzące, pojemnik
na odpady, szafka odzieżowa, apteczka, umywalka, gaśnice
ręczne, czajnik bezprzewodowy, opcjonalnie toaleta.

Szyba boczna

Ze szkła bezpiecznego z roletą (osłony) przeciwsłoneczne lub
przyciemnione szyby.

Szyba czołowa

Elektrogrzewcza oraz rolety (osłony) przeciwsłoneczne.

Poziom drgań
mechanicznych/narażenie na
czynniki szkodliwe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. 2014 poz. 817), załącznik do Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z
narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. z 2005
r. Nr 157, poz. 1318).

System ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji w kabinie
maszynisty

z

maksymalnym

Posiadające sprawozdanie wystawione przez jednostkę
akredytowaną.
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Komfort cieplny

Zgodny z normą PN-EN 14813-1+A1:2011

Fotel maszynisty

Dwa fotele na kabinę (obrotowe, z opcją regulacji oparcia).

Pulpit maszynisty

Funkcje: m.in. Tempomat, Automatyczna próba hamulca,
Interkom, hamulec bezpieczeństwa.
Pulpit maszynisty powinien być wyposażony w „klips” na
podręczne dokumenty, w miejsce na podręczne rzeczy
typu telefon komórkowy, długopis itp., w lampkę
punktową LED na wysięgniku regulowaną we wszystkich
płaszczyznach.

Elektroniczny rozkład jazdy i
system informacji o
ograniczeniach prędkości
Wymagania ogólne dla
lokomotyw

Współpracujący z systemem użytkowanym na liniach PKP
PLK.
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy wg karty UIC.
Kabina oddzielona od pozostałych pomieszczeń i zamykana
na klucz.
Stanowisko maszynisty po prawej stronie pojazdu oraz
dodatkowe miejsce do siedzenia po lewej stronie pojazdu.
Wyposażenie
kabiny
powinno
spełniać
wymogi
bezpieczeństwa pożarowego.

Konstrukcja i materiały

Zgodne z TSI.

System ostrzegawczy

Zgodne z TSI.

Wyposażenie w sprzęt
przeciwpożarowy

Zamawiający w celu spełnienia wymogu w tym zakresie
zaakceptuje dopuszczenie wydane na podstawie TSI.
Układ systemu przeciwpożarowego musi być wyposażony
w system automatycznego wykrywania i gaszenia pożaru.

Instalacja elektryczna

Zgodnie z serią norm PN-EN 45545 lub TSI LOC&PAS.

Kabina maszynisty

Dwie kabiny – po jednej na każdym końcu, wyposażone
w drzwi z klamką antypaniczną.

Obserwacja pracy lokomotywy
i drogi przebiegu pociągu

1.Lokomotywa powinna być wyposażona w następujące
kamery:
1) kamery pantografowe,
2) kamery szlakowe (miejsce montażu uzgodnione
z Zamawiającym)
3) kamery spełniające funkcje lusterek wstecznych.
Obraz powinien być zapisywany w rozdzielczości
minimum 1280x720 przy prędkości zapisu minimum
25 klatek/s. Na materiał video musi być naniesiony
nagrany dźwięk z kabiny maszynisty.
Dysk (dyski) twarde z rejestrowaniem obrazu przez
minimum 14 dni. Dla każdej lokomotywy w momencie
odbioru końcowego musi być dostarczony jeden komplet
dysków zamiennych.
Dostęp za pomocą haseł dla użytkownika. Hasło dla
użytkownika powinno umożliwić zgranie materiału video,
bez możliwości skasowania danych i zmiany ustawień
(konfiguracji) rejestratora. Możliwość zdalnego zgrywania
materiału na laptop z wykorzystaniem punktów dostępu
oraz Wi-Fi.
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W przypadku zasłonięcia kamery lub powstania stanów
awaryjnych (zanik zasilania, uszkodzenie mechaniczne,
zalanie, itd.) rejestrator powinien zapisywać daną
informację. Stany alarmowe muszą być przesyłane do
centralnego układu diagnostycznego.
Rejestrator powinien na obrazie z kamer zapisywać takie
parametry jak: data, godzina, typ i nr lokomotywy,
nr kabiny aktywnej, prędkość, koordynaty GPS.
2. Zamawiający dopuszcza realizację funkcjonalności
wynikającej z monitoringu wizyjnego zapewniającego
obserwację szlaku oraz obrazów wyświetlanych na
sygnalizatorach z funkcją audio rozmów (głosu)
prowadzonych w kabinie maszynisty przez rejestrator
zdarzeń lub inne alternatywne rozwiązanie.
Sygnały dźwiękowe

Wg TSI LOC&PAS

Reflektory czołowe i sygnałowe

Wg TSI LOC&PAS

Własności układu biegowego
Bezpieczeństwo bierne
Zabezpieczenie
przeciwporażeniowe

Zgodnie z PN-EN 14363:2016-04 (lub nowsza).
Wg TSI LOC&PAS
Wg normy PN-EN 50153:2014-11 (lub nowsza).

Funkcja pomiaru zużycia
energii elektrycznej

Zliczanie niezależnie energii pobieranej z i oddawanej do
sieci trakcyjnej podczas pracy lokomotywy w systemie
zasilania z możliwością zdalnego przesyłu danych przez
sieć GSM (gniazdo karty SIM) dostawcy energii,
spełniający jednocześnie wymagania odnoszące się do
przedmiotowych urządzeń w kraju (montaż licznika na
każdym pojeździe musi być uzgodniony z PKP Energetyka
S.A.). Układ do pomiaru zużycia energii musi spełniać
normę PN-EN 50463-2:2018-01.

System lokalizacji GPS/GSM

Zabudowany przez dostawcę, współpracujący z systemem
teleinformatycznym
Zamawiającego,
przekazujący
dodatkowo (poza danymi pozycji, prędkości i przebiegu
wyznaczonymi samodzielnie) trzy sygnały binarne
z systemów lokomotywy:
1) załączenie
zasilania
lokomotywy
z
baterii
akumulatorów,
2) załączenie
wyłącznika
szybkiego/głównego
lokomotywy,
3) wartości ciśnień w przewodzie głównym i cylindrach
hamulcowych.
Możliwość podglądu lokalizacji lokomotywy przez
domenę WWW takich informacji jak: podgląd lokomotywy
na mapie w tym: lokalizacja, typ lokomotywy, numer
lokomotywy, kierunek jazdy lokomotywy, prędkość,
informacja czy lokomotywa jedzie, informacja o braku
sygnału GPS, informacje o przebiegu kilometrowym
i czasie nadchodzącego przeglądu utrzymaniowego.

Ochrona przepięciowa w
obwodach WN i NN

Wg Wykonawcy
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Napęd sprężarki pomocniczej
Napędy pomocnicze

Silnik prądu stałego (DC) zasilany z baterii akumulatorów.
Silniki prądu przemiennego.

Diagnostyka lokomotywy

Układ diagnostyki pokładowej powinien realizować
w czasie rzeczywistym monitorowanie, dozorowanie
i prezentację parametrów pracy lokomotywy i jej
zespołów, powinien zapewniać informację o usterkach
i uszkodzeniach maszyn i układów lokomotywy oraz
diagnostykę serwisową wraz z funkcją przesyłu danych o
usterkach w języku polskim w czasie rzeczywistym do
udostępnionego serwera.
Zamawiający wymaga, aby do systemu diagnostyki
pokładowej były dołączone następujące systemy i układy:
1) obwód hamulca,
2) obwód zasilania,
3) obwody i aparaty WN oraz sieci 3 fazowej,
4) obwód ładowania baterii,
5) system wentylacyjny,
6) obwody klimatyzacji,
7) system zamykania i blokowania drzwi – centralnie
z lokomotywy.

Funkcje komputera
pokładowego

Sterowanie siły pociągowej i siły hamowania (układ
prędkości zadanej) z modułem ETCS.
Sterowanie kierunkiem jazdy.
Sterowanie urządzeniami pomocniczymi.
Lokalizacja
położenia
na
otwartej
przestrzeni
w technologii GPS z dokładnością pomiaru < 10 [m].
Diagnostyka pokładowa ze wskazaniem i rejestracją
zdarzeń odbiegających od normalnej pracy zespołu
i wyświetlenie instrukcji postępowania dla maszynisty.
System przesyłania do udostępnionego serwera informacji
o uszkodzeniach występujących podczas eksploatacji,
komunikaty wyświetlania w języku polskim.

Komunikacja z systemem

Panele operatorskie w obydwu kabinach umożliwiające
jednoczesny podgląd informacji dotyczących jazdy
i sprawdzenie
różnych,
bardziej
szczegółowych,
informacji
dotyczących
jazdy
i
utrzymania,
a w szczególności obligatoryjnie wyświetlenie instrukcji
dla maszynisty w razie wystąpienia zakłóceń, przy czym
wymagana
jest
możliwość
wyświetlenia
treści
komunikatów w języku polskim.

Sterowanie wielokrotne

Obligatoryjnie

Zasilanie lokomotywy z
zewnętrznego źródła

3x400 [V]

Ochrona przeciwprzepięciowa

Wg
Wykonawcy,
gwarantująca
zabezpieczenie
lokomotywy przed skutkami przepięć atmosferycznych,
komutacyjnych i innych występujących w sieci trakcyjnej
dla wszystkich napięć zasilających.
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Odbieraki prądu

Lokomotywa powinna być wyposażona w dwa odbieraki
prądu (profil uwzględniający eksploatacje na sieci PKP
PLK).
Odbieraki prądu powinny spełniać wymagania zawarte
w normach PN-EN 50206-1:2010 i PN-EN 50367:2012.

Silniki trakcyjne

Asynchroniczne prądu przemiennego z chłodzeniem
obcym (wymuszonym). Konstrukcja lokomotywy musi
umożliwiać indywidualne odłączenie silników trakcyjnych
oraz eksploatację lokomotywy z mocą nie mniejszą niż
75% mocy znamionowej w przypadku uszkodzeń jednego
z silników.

Przekształtniki trakcyjne

Wg propozycji Wykonawcy, wykonane w technologii tak
aby konstrukcja musiała umożliwić eksploatację
lokomotyw z mocą nie mniejszą niż 50% mocy
znamionowej w przypadku uszkodzenia jednego
z przekształtników. Chłodzenie z użyciem ekologicznych
mediów chłodzących.

Transformatory

Parametry wg. propozycji Wykonawcy. Chłodzenie
z użyciem ekologicznych mediów chłodzących.

Warunki klimatyczne i
środowiskowe:
Wysokość nad poziomem
morza
Temperatura
Wilgotność powietrza
Deszcz
Śnieg, lód i grad
Promieniowanie słoneczne
Odporność na zanieczyszczenie
Podnoszenie na linach i
podnoszenie podnośnikiem

Użyte materiały
Budowa lokomotywy
Zgarniacz

Wg TSI LOC&PAS dla klasy A1T3 zgodnie z PN-EN 501251:2002 (lub nowsza) lub klasa A1T1 w zakresie temperatur
ujemnych rozszerzonym z -25°C do - 30°C.

Producent oznaczy na pojeździe konstrukcyjne punkty
podnoszenia. Miejsca podparcia muszą być tak usytuowane,
aby można było, w przypadku wykolejenia, ustawić siłowniki
hydrauliczne na szlaku lub inne zastosowanie łap
mocowanych w punktach podnoszenia.
Wyłącznie fabrycznie nowe
modułowa
Lokomotywa powinna mieć zapewnione dodatkowe
możliwości zgarniacza torowego, aby usuwał śnieg,
zgodnie z trudniejszymi warunkami związanymi
z wystąpieniem śniegu, lodu i gradu.

Absorbery energii

Wg Wykonawcy

Zabezpieczenie wyposażenia
elektronicznego

Wg Wykonawcy

Wentylator silnika
Minimalny okres eksploatacji
lokomotywy

4 szt./pojazd
20 lat

Urządzenia zderzne

wg PN-EN 15551 (lub nowsza)

Urządzenia cięgłowe

wg PN-EN 15566:2016-11
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Wskaźnik gotowości
technicznej
4.

5.

6.

Min. 95% liczony dla każdej lokomotywy w skali roku.

Konstrukcja, parametry techniczne i eksploatacyjne lokomotyw muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm PN-EN, ISO, IEC, CEN/CENENEC, kart UIC, zaleceń ERRI(ORE) i wszystkie TSI
w zakresie niezbędnym do uzyskania bezterminowego, nieograniczonego zezwolenia na
dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI oraz listą Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów
normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących
interoperacyjności systemu kolei.
Lokomotywy muszą być zgodne z warunkami technicznymi i wymaganiami zapewniającymi
bezpieczeństwo ruchu kolejowego, bezpieczny przewóz osób i rzeczy oraz ochronę środowiska
zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn.
zm. lub starsze wydanie), a w szczególności:
5.1 Spełniać wymagania umożliwiające wydanie dla każdej lokomotywy świadectwa sprawności
technicznej pojazdu kolejowego;
5.2 Odpowiadać warunkom technicznym eksploatacji pojazdów kolejowych określonych
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005r. (Dz. U. z 2016 r., poz.
226 z późn. zm. lub starsze wydanie);
5.3 Posiadać zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI (dla
lokomotyw) wydane i obowiązujące w Polsce, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm. lub starsze wydanie),
wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego - ważne nie później niż od momentu
dostawy. Obowiązek uzyskania Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego
zgodnego z TSI ciąży na Wykonawcy;
5.4 Posiadać komplet dokumentacji (dotyczącej pojazdu) umożliwiający eksploatację lokomotyw bez
ograniczeń bezpośrednio po ich ostatecznym odbiorze przez Zamawiającego na kolejowych
sieciach normalnotorowych w Polsce.
Lokomotywa musi posiadać Dokumentację techniczną, w tym opracowaną Dokumentację Systemu
Utrzymania zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005
r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 226 z późn. zm. lub starsze wydanie).
6.1 Dokumentacja Systemu Utrzymania musi być przekazana Zamawiającemu w terminie dwóch
miesięcy przed dostawą pierwszej lokomotywy, zatwierdzona przez podmiot odpowiedzialny za
utrzymanie (ECM) zgłoszony w NVR.
6.2 Dokumentacja techniczna musi być dostarczona Zamawiającemu na jeden miesiąc przed dostawą
pierwszej lokomotywy i zawierać:
a) Dokumentację konstrukcyjną, obejmującą opisy podstawowych zespołów, podzespołów oraz
układów lokomotywy wraz z opisem warunków technicznych ich wykonania oraz
z rysunkami zestawieniowymi zespołów i podzespołów części mechanicznej, elektrycznej
i informatycznej lokomotywy, w tym schematów elektrycznych, pneumatycznych i
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7.

informatycznych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji i utrzymania
lokomotyw - w ilości 1 egzemplarz;
b) Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) lokomotywy i jej podzespołów - w ilości
1 egzemplarz;
c) Warunki Techniczne Odbioru (WTO), w tym wzory protokołów odbiorów częściowych,
innych dokumentów odbioru, protokołów odbioru fabrycznego i odbioru końcowego
lokomotywy - w ilości 1 egzemplarz;
d) Warunki Techniczne Wykonania (WTW) - w ilości 1 egzemplarz;
e) Katalog części zamiennych, zawierający niezbędne dane do składania zamówień na części
(nr rysunków, nr katalogowe, rysunki poglądowe z wymiarami montażowymi producentów)
– w ilości 1 egzemplarz, dopuszczona wersja elektroniczna w języku polskim lub angielskim;
f) Podręcznik obsługi dla maszynisty – w ilości 2 egzemplarzy;
g) Opis działań ratowniczych dla lokomotywy – w ilości 2 egzemplarzy;
h) Schemat podnoszenia wraz z uruchamianiem lokomotywy z instrukcją – w ilości 2
egzemplarzy;
i) Instrukcję utrzymania w czystości lokomotywy – w ilości 2 egzemplarzy;
j) Dokumentację dot. podłączenia licznika energii trakcyjnej stanowiącą podstawę do jego
zaplombowania uzgodnioną z PKP Energetyka – w ilości 1 egzemplarz dla każdej
lokomotywy;
k) Analizę oceny istotności zmiany w zakresie wprowadzenia do użytkowania przez
„Przewoźnika“ - Zamawiającego nowego typu pojazdu, zgodnie z Rozporządzeniem
wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013 oraz z oceną zidentyfikowania dla pojazdu
kolejowego zagrożeń – w ilości 2 egzemplarzy;
l) Pełną dokumentację ideową układu elektrycznego i pneumatycznego – w ilości 1 egzemplarz;
m) Certyfikat badania typu WE na zgodność lokomotywy z TSI aktualnymi na dzień dostawy
wraz ze wszystkimi załącznikami, wydane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej, deklaracja weryfikacji WE, deklaracja zgodności
z typem, certyfikat systemu zarządzania jakością;
n) Nadany oraz naniesiony na lokomotywie zgodnie z wymaganymi przepisami numer EVN
(Europejski numer pojazdu) oraz VKM (identyfikator literowy dysponenta oraz pozostałe
wymagane przepisami opisy). Zamawiający po obopólnych uzgodnieniach dopuszcza
nadanie numeru EVN przez siebie i naniesienie własnego VKM.
6.3 Wraz z lokomotywą, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) Atesty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych dla urządzeń lub materiałów
i elementów, zastosowanych do budowy lokomotywy;
b) Dokumenty gwarancyjne;
c) Karty pomiarowe i protokoły odbiorcze, zgodnie z WTO;
d) Dokumentację zbiorników ciśnieniowych i urządzeń podlegających TDT;
e) Potwierdzenie rejestracji i protokoły z badania urządzeń podlegających dozorowi
technicznemu;
f) Dokumenty potwierdzające legalizację urządzeń.
6.4 W przypadku wydania dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji lokomotywy,
które obowiązują przez określony czas (terminowych), Wykonawca będzie odpowiedzialny za
uzyskanie przedłużenia obowiązywania dokumentów. Umowa przewiduje eksploatację
lokomotyw, do czasu uzyskania dokumentów obowiązujących bezterminowo. Obowiązek
uzyskania dokumentów na kolejne okresy spoczywa na Wykonawcy.
Dokumentację, o której mowa w pkt. 6.1 oraz 6.2, Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu na następujących nośnikach: tradycyjnym (papier) - w ilościach wskazanych powyżej
oraz w wersji elektronicznej, umożliwiającej kopiowanie:
a) zapisane w formacie PDF lub TIFF i DOCX – Dokumentacja Systemu Utrzymania, DTR, WTW,
WTO, DSU, Instrukcje obsługi i inne dokumenty opisowe,
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b) zapisane za pomocą AutoCAD (dwg) lub w formacie PDF lub w formacie TIFF - dokumentacja
konstrukcyjna, tj. rysunki złożeniowe i schematy - wszystkie rysunki jako pliki zarówno dwg,
jak i pdf (dxf).
8. Dokumentacja, o której mowa w pkt 6.1, 6.2, 6.3 oraz 6.4 powinna być sporządzona w języku polskim
(chyba, że w treści punktu wskazano inaczej). Przekazanie dokumentów zostanie potwierdzone
pisemnym protokołem, zawierającym wykaz przekazywanych i odbieranych dokumentów,
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
9. W ramach przedmiotu zamówienia oraz w ramach wynagrodzenia za dostawę lokomotyw,
Wykonawca udzieli Zamawiającemu, niewyłącznej, bezterminowej i nieodwołalnej licencji do
korzystania ze wszystkich elementów dokumentacji i zawartych w niej dzieł lub utworów, powstałej
w wykonaniu niniejszego Zapytania, z prawem udzielania sublicencji osobom trzecim, w tym obsługi
eksploatacyjnej, wykonywania przeglądów i napraw w sytuacjach, w których korzystanie okaże się
niezbędne do eksploatacji, utrzymania, naprawy lub modyfikacji lokomotyw, w tym w szczególności:
9.1 wykorzystywanie dokumentacji do szkolenia, obsługi eksploatacyjnej lokomotyw, ich
przeglądów i usług utrzymania oraz wszelkich napraw oraz modernizacji przez Zamawiającego
lub wskazane przez niego podmioty trzecie;
9.2 utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na wszelkich
nośnikach dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi;
9.3 wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację oraz przenoszenia dokumentacji do
pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;
9.4 obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, inne formy udostępnienia podmiotom trzecim,
w tym organom władzy publicznej, wykonawcom napraw, modernizacji.
Udzielenie licencji Zamawiającemu w ramach zakupu lokomotyw następuje z chwilą przekazania
Dokumentacji.
10. W ramach przedmiotu zamówienia oraz w ramach wynagrodzenia za dostawę lokomotyw,
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie:
10.1
do odczytu i analizy danych z rejestratora zdarzeń (prawnego), systemu diagnostyki
lokomotywy (serwisowe), z okresem zapisu danych do odczytania nie krótszym niż okres między
kolejnymi przeglądami;
10.2
do zdalnego odczytu danych diagnostycznych (w czasie rzeczywistym), urządzeń
pomiarowych zużycia energii elektrycznej, z okresem zapisu danych do odczytania nie krótszym
niż okres między kolejnymi przeglądami;
10.3
do obsługi systemu utrzymania lokomotyw (planowanie przeglądów, zgłaszanie usterek,
gromadzenie informacji o usterkach lokomotyw, wymiana informacji o statusie lokomotyw i ich
stanie technicznym, archiwizowanie czynności z zakresu utrzymania, rozliczanie
współczynników dostępności i przebiegów lokomotyw);
10.4
do obsługi systemu zarządzania częściami zamiennymi;
10.5
do odczytu zapisów rejestratora systemu monitoringu wizyjnego.
11. Wraz z dostawą pierwszej lokomotywy oraz w ramach wynagrodzenia za dostawę, Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu oprogramowanie wraz z licencjami na jego użytkowanie dla stanowisk
stacjonarnych, do obsługi:
11.1
systemu sterowania lokomotywy – 1 (jedna) licencja,
11.2
klimatyzacja – 1 (jedna) licencja,
11.3
komputer systemu przeciwpoślizgu – 1 (jedna) licencja,
11.4
komputer sterujący hamowaniem – 1 (jedna) licencja,
11.5
rejestrator danych – 1 (jedna) licencja.
12. Oprogramowanie, o którym mowa w pkt. 10 i 11 powyżej, zostanie dostarczone w najnowszej wersji
wraz z kompletnymi instrukcjami obsługi w języku polskim, a w przypadku instrukcji sporządzonych
w innym języku, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, w formie papierowej i elektronicznej (format
pdf) z prawem do powielania. Oprogramowanie zostanie dostarczone wraz z komputerem, o którym
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mowa w pkt. 13, a także na nośnikach CD.
13. Wraz z dostawą lokomotyw oraz w ramach wynagrodzenia za dostawę, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu
komputer przenośny (typu laptop), z zainstalowanym niezbędnym
oprogramowaniem, o którym mowa w pkt. 10 i 11 oraz licencjami (umową licencyjną), a także
z niezbędnymi do korzystania z tego oprogramowania środkami przesyłania danych (okablowanie lub
nośniki pamięci) kompatybilnymi z dostarczonym sprzętem i urządzeniami w lokomotywach.
14. W ramach przedmiotu zamówienia oraz w ramach wynagrodzenia za dostawę lokomotyw,
Wykonawca udzieli Zamawiającemu, bez konieczności zawarcia w tym zakresie odrębnej umowy,
niewyłącznej, bezterminowej i nieodwołalnej licencji do korzystania z oprogramowania, o którym
mowa w pkt. 10 i 11 w zakresie każdej z lokomotyw będących przedmiotem zamówienia.
15. Udzielone licencje będą uprawniały Zamawiającego do korzystania z oprogramowania na polach
eksploatacji określonych przez producenta (z prawem do udzielania sublicencji, w przypadku
zlecenia osobie trzeciej wykonywania przeglądów, usług utrzymania lokomotyw, obsługi
eksploatacyjnej, napraw) i będą obejmowały co najmniej następujące pola eksploatacji:
15.1
wprowadzanie do pamięci komputerów;
15.2
wprowadzanie do sieci Internet i Intranet;
15.3
udostępnianie podmiotom wykonującym usługi na rzecz Zamawiającego;
15.4
wprowadzanie danych, aktualizacje, kasowanie danych, dokonywanie eksportu danych;
15.5
uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu do danych zapisanych w urządzeniach
zabudowanych w lokomotywach.
16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na lokomotywy na okres co najmniej
24 miesięcy od daty odbioru danej lokomotywy, z zastrzeżeniem pkt. 17, 18 i 19 poniżej.
17. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił dodatkowej gwarancji jakości na okres co najmniej
48 miesięcy od daty odbioru danej lokomotywy na następujące podzespoły: zestawy kołowe, łożyska
kół oraz ramy wózków.
18. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił dodatkowej gwarancji jakości na okres co najmniej
96 miesięcy od daty odbioru danej lokomotywy na malaturę (powlekanie powłok malarskich).
19. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił dodatkowej gwarancji jakości na okres co najmniej
120 miesięcy od daty odbioru danej lokomotywy na perforację poszycia.
20. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił dostępność podzespołów oraz innych koniecznych
elementów przedmiotu zamówienia przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru. W sytuacji gdyby
w powyższym okresie Wykonawca nie był w stanie osobiście zapewnić Zamawiającemu w/w
elementów, Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne i uzasadnione działania w celu
znalezienia/zorganizowania dostawcy zastępczego lub też znalezienia/zorganizowania odpowiednich
zamienników w/w elementów.
21. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia i w ramach wynagrodzenia za dostawę lokomotyw,
Wykonawca przeszkoli 11 osób wskazanych przez Zamawiającego, na poziomie uprawniającym do
samodzielnego szkolenia innych osób jako maszynistów/instruktorów w zakresie utrzymania oraz
obsługi eksploatacyjnej lokomotyw, w tym:
21.1 2 osoby w zakresie obsługi poszczególnych programów, odczytu danych oraz tworzenia
raportów.
21.2 3 osoby w zakresie niezbędnym do utrzymania lokomotyw, w tym w zakresie obsługi
oprogramowania używanego przy eksploatacji lokomotyw, odczytu danych i tworzenia
raportów;
21.3 6 osób maszynistów / instruktorów – w zakresie obsługi eksploatacyjnej lokomotyw.
Szkolenie zostanie przeprowadzone nie wcześniej niż w terminie dwóch miesięcy i nie później niż
w terminie jednego miesiąca przed dostawą pierwszej lokomotywy. Szczegółowe terminy
i organizacja szkoleń zostaną ustalone przez Strony.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w nie więcej niż dwóch lokalizacjach, wskazanych przez
Zamawiającego, z podaniem liczby uczestników szkolenia w danej lokalizacji.
Po przeprowadzeniu szkolenia Wykonawca wystawi dokument z bezterminowym okresem ważności,
potwierdzający odbycie szkolenia przez osoby wskazane przez Zamawiającego i nabycie przez nich
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umiejętności umożliwiających utrzymanie lokomotywy oraz jej obsługę eksploatacyjną, a także
samodzielne szkolenie innych osób.
22. Wymagania dotyczące obowiązujących aktów prawnych, norm i dokumentów normalizacyjnych.
22.1

Akty prawne

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2117 z
późniejszymi zmianami lub starsze wydanie)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych
warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U.tj. z 2016, poz. 226 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu
prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 211
z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie interoperacyjności systemu
kolei z dnia 21 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 934 lub starsze wydanie).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 360 z późn. zm.)
Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji
technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie
zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, z dnia 19 stycznia 2017 r
lub starsze wydanie.
Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. (tekst
jednolity DZ. U. 2016 późn. 803)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2013 poz. 963 – tekst jednolity
z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 późn. 1468)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 lipca 2003 r. w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń
ciśnieniowych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie świadectw
sprawności technicznej pojazdów kolejowych (Dz. U. nr 37 z 2005r., późn. 330).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie krajowego rejestru
pojazdów kolejowych (Dz. U. z dnia 08 luty 2018 r., późn. 327).
Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie ogólnych warunków
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2015 poz. 360 z późn zm.)
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22.2

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności Kolei
NUMER DOKUMENTU

NAZWA DOKUMENTU

TSI SRT, tj. Rozporządzenie Komisji (UE) nr
1303/2014 z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. UE nr L356
z dnia 12.12.2014 r.)

Rozporządzenie
Komisji
w
sprawie
technicznej specyfikacji interoperacyjności w
zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach
kolejowych”
systemu
kolei
w
Unii
Europejskiej

lub
TSI SRT, tj. Decyzja Komisji nr 2008/163/WE z
dnia 20 grudnia 2007 r. z późn. zm.

TSI NOI, tj. Rozporządzenie Komisji (UE) nr
1304/2014 z dnia 26.11.2014 r. (Dz. U. UE nr L356
z dnia 12.12.2014 r.)
lub
TSI NOI, tj. Decyzja Komisji nr 2011/229/UE z dnia
04 kwietnia 2011 r. z późn. zm.

TSI Loc&Pas, tj. Rozporządzenie Komisji (UE) nr
1302/2014 r. z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. UE nr
L356 z dnia 12.12.2014 r.)
lub
TSI Loc&Pas, tj. Decyzja Komisji nr 2011/291/UE z
dnia 26 kwietnia 2011 r. z póź. zm.

Decyzja Komisji dotycząca technicznej
specyfikacji interoperacyjności w zakresie
aspektu
„Bezpieczeństwo
w
tunelach
kolejowych” transeuropejskiego systemu
kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego
systemu kolei dużych prędkości
Rozporządzenie
Komisji
w
sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjności
podsystemu „Tabor kolejowy – hałas”,
zmieniające
decyzję
2008/232/WE
i
uchylające decyzję 2011/229/UE
Decyzja Komisji dotycząca technicznej
specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się
do podsystemu „Tabor kolejowy – hałas”
transeuropejskiego
systemu
kolei
konwencjonalnych
Rozporządzenie
Komisji
w
sprawie
technicznej specyfikacji interoperacyjności
odnoszącej się do podsystemu „Taborlokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei
w Unii Europejskiej
Decyzja Komisji w sprawie technicznej
specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się
do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor
pasażerski” w transeuropejskim systemie
kolei konwencjonalnych.
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TSI CCS, tj Rozporządzenie Komisji (UE) nr
2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. (Dz. U. UE nr
L158 z dnia 15.06.2016 r.)

Rozporządzenie
Komisji
w
sprawie
technicznej specyfikacji interoperacyjności w
zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu
kolei w Unii Europejskiej

lub
TSI CCS, tj Decyzja Komisji nr 2012/88/UE z dnia
25 stycznia 2012 r. z póź. zm.
lub
TSI CCS, tj. Decyzja Komisji nr 2012/463/UE z dnia
23 lipca 2012 r.
lub
TSI CCS, tj. Decyzja Komisji nr 2006/860/WE z
dnia 7 listopada 2006 r.

TSI Energia, tj. Rozporządzenie Komisji (UE) nr
1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. UE
nr L356 z dnia 12.12.2014 r.)

TSI CCS, tj. Decyzja Komisji w sprawie
technicznej specyfikacji interoperacyjności w
zakresie
podsystemów
„Sterowanie”
transeuropejskiego systemu kolei
TSI CCS, tj. Decyzja Komisji zmieniająca
decyzje 2006/679/WE oraz 2006/860/WE
dotyczące
technicznych
specyfikacji
interoperacyjności
TSI CCS, tj. Decyzja Komisji dotycząca
specyfikacji technicznej interoperacyjności
podsystemu „Sterowanie” transeuropejskiego
systemu kolei dużych prędkości oraz
zmieniająca załącznik A do decyzji
2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r.
dotyczącej
specyfikacji
technicznej
interoperacyjności podsystemu „Sterowanie”
transeuropejskiego
systemu
kolei
konwencjonalnego
Rozporządzenie
Komisji
w
sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjności
podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii

lub
TSI Energia, tj. Decyzja Komisji nr 2011/274/WE z
dnia 26 kwietnia 2011 r. z późn. zm.
Dyrektywa nr 2008/57/WE z dnia 17 czerwca
2008 r. (Dz. U. UE nr L191 z dnia 18.07.2008 r.), z
późn. zm.

TSI Energia, tj. Decyzja Komisji dotycząca
technicznej specyfikacji interoperacyjności
podsystemu „Energia” transeuropejskiego
systemu kolei konwencjonalnych
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie interoperacyjności systemu kolei
we Wspólnocie

lub
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. (Dz.U. L 138 z
dnia 26 maja 2016 r.)
22.3

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie interoperacyjności systemu kolei w
Unii Europejskiej

Normy
NORMA

OPIS

PN-EN 15273-1:2010 lub nowsza

Skrajnia pojazdów szynowych

PN-EN 12663-1:2010 lub nowsza

Kolejnictwo
Wymagania
konstrukcyjnowytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych
pojazdów szynowych
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OPIS

PN-EN 14363:2005 lub nowsza

Kolejnictwo - Badania własności dynamicznych
przed dopuszczeniem pojazdów szynowych Badania własności biegowych i próby stacjonarne

PN-EN 15152:2007

Kolejnictwo - Przednie szyby kabin maszynisty
pociągów

PN-EN 50153:2004 lub nowsza

Zastosowania kolejowe - Tabor - Środki ochrony
przed zagrożeniami elektrycznymi

PN-EN 15153-1:2013-06

Kolejnictwo - Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne
sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów - Część
1: Sygnalizacja świetlna czoła i końca pociągu

PN-EN 15153-2:2013-06

Kolejnictwo - Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne
sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów - Część
2: Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze

PN-EN 50463-2:2018-01

Kolejnictwo Pomiar energii

PN-EN 15227:2008 lub nowsza

Kolejnictwo - Wymagania zderzeniowe dla pudeł
pojazdów szynowych

PN-EN 50125-1:2002 lub nowsza

Zastosowania kolejowe - Warunki środowiskowe
stawiane urządzeniom - Część 1: Urządzenia
taborowe

PN-EN 50206-1:2010

Zastosowania kolejowe - Tabor - Pantografy:
Charakterystyki i badania - Część 1: Pantografy
pojazdów linii głównych

PN-EN 50367:2012

Zastosowania kolejowe - Systemy odbioru prądu Kryteria
techniczne
dotyczące
wzajemnego
oddziaływania między pantografem a siecią jezdną
górną (w celu uzyskania wolnego dostępu)

PN-EN 12080:2017-10

Kolejnictwo-maźnice, łożyska toczne

PN-EN 60077-3

Zastosowania kolejowe - Wyposażenie elektryczne
taboru kolejowego - Część 3: Elementy
elektrotechniczne - Zasady dotyczące wyłączników
napięcia stałego

PN-EN 50388:2012

Zastosowania kolejowe - System zasilania i tabor Warunki
techniczne
koordynacji
pomiędzy
systemem zasilania (podstacja) i taborem w celu
osiągnięcia interoperacyjności

PN-EN 50124-2:2007

Zastosowania kolejowe - Koordynacja izolacji - Część
2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa

PN-EN 50215

Zastosowania kolejowe - Tabor - Badanie pojazdów
szynowych
po
zakończeniu
budowy
a
przed wprowadzeniem do eksploatacji

PN-EN 13272:2012

Kolejnictwo - Oświetlenie elektryczne pojazdów
szynowych w systemach transportu publicznego

PN-EN 14813-1+A1:2011

Kolejnictwo - Klimatyzacja kabin maszynisty - Część
1: Parametry komfortu

PN-EN 50121-1:2008 lub nowsza

Zastosowania
kolejowe
Kompatybilność
elektromagnetyczna - Część 1: Postanowienia ogólne
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PN-EN 50121-2:2010 lub nowsza

Zastosowania
kolejowe
Kompatybilność
elektromagnetyczna - Część 2: Oddziaływanie
systemu kolejowego na otoczenie

PN-EN 50121-3-1:2010 lub nowsza

Zastosowania
kolejowe
Kompatybilność
elektromagnetyczna - Część 3-1: Tabor - Pociąg
i kompletny pojazd

PN-EN 15566+A1:2011

Kolejnictwo - Pojazdy kolejowe - Urządzenie cięgłowe
i sprzęg śrubowy

PN-EN 15551 lub nowsza

Kolejnictwo - Pojazdy szynowe - Zderzaki

PN-EN 45545 (seria)

Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach
szynowych

PN-EN 14813-1+A1:2011

Kolejnictwo - Klimatyzacja kabin maszynisty - Część
1: Parametry komfortu

PN-EN 14813-2+A1:2011

Kolejnictwo - Klimatyzacja kabin maszynisty - Część
2: Badania typu

PN-EN 14253+A1:2011

Drgania mechaniczne - Pomiar i obliczanie
zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym
działaniu na organizm człowieka dla potrzeb
ochrony zdrowia - Wytyczne praktyczne

PN-EN 13272:2012

Kolejnictwo - Oświetlenie elektryczne pojazdów
szynowych w systemach transportu publicznego

PN-EN ISO 12944

Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych systemów
malarskich

PN-EN 13749:2011 lub nowsza

Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Metody
określania wymagań konstrukcyjnych dla ram
wózków

Dyrektywa DVS 1612

Kształtowanie i ocena wytrzymałości zmęczeniowej
połączeń spawanych ze stali w budowie pojazdów
szynowych

PN-EN 13262+A2:2011

Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Koła Wymagania dotyczące wyrobu

PN-EN 15085-1+A1:2013-09E lub nowsza

Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Osie
zestawów kołowych napędnych - Zasady konstrukcji

PN-EN 13260:2009+A1:2011 lub nowsza Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Zestawy
kołowe - Wymagania dotyczące wyrobu
PN-EN 13715:2011

Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Koła Zewnętrzne zarysy wieńców kół

PN-EN 13261+A1:2011

Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Osie Wymagania dotyczące wyrobu

PN-EN 13979-1+A2:2011

Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Koła
monoblokowe - Procedura dopuszczenia - Część 1:
Koła kute i walcowane

PN-K- 88177:1998

Tabor kolejowy - Hamulec - Wymagania i metody
badań

18

`
NORMA

OPIS

PN-EN 15437-1:2009

Kolejnictwo - Monitorowanie stanu maźnicy Wymagania dotyczące interfejsu i projektowania Część 1: Urządzenia przytorowe i maźnice pojazdów
szynowych

PN-EN 50126

Zastosowania kolejowe - Specyfikacja niezawodności,
dostępności,
podatności
utrzymaniowej
i
bezpieczeństwa

PN-EN 50128

Zastosowania kolejowe - Systemy łączności,
przetwarzania danych i sterowania ruchem Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i
zabezpieczenia

PN-EN 50129

Zastosowania kolejowe - Łączność, sygnalizacja i
systemy
sterowania
Elektroniczne
systemy
sygnalizacji związane z bezpieczeństwem

PN-EN 50121-4:2008

Zastosowania
kolejowe
–
Kompatybilność
elektromagnetyczna – Część 4: Emisja i odporność na
zakłócenia urządzeń sygnalizacji i telekomunikacji

PN-EN 50121- 4:2008/AC:2008

Zastosowania
kolejowe
–
Kompatybilność
elektromagnetyczna – Część 4: Emisja i odporność na
zakłócenia urządzeń sygnalizacji i telekomunikacji

PN-EN 50121- 5:2008/AC:2008

Zastosowania
kolejowe
–
Kompatybilność
elektromagnetyczna – Część 5: Emisja i odporność na
zakłócenia aparatów i urządzeń stacjonarnych
zasilania energią

PN-EN 50122-1:2002

Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne –
Część 1: Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa
elektrycznego i uziemień

PN-EN 50122-2:2003 (U)

Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne –
Część 2: Środki ochrony przed oddziaływaniem
prądów błądzących wywołanych przez trakcję
elektryczną prądu stałego

PN-EN 50155-1:2007 (U)

Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektryczne
stosowane w taborze

PN-EN 50159-1:2002 (U)

Zastosowania kolejowe – Łączność, sygnalizacja i
systemy sterowania – Część 1: Łączność systemów
bezpieczeństwa w układach zamkniętych

PN-EN 50159-2:2002 (U)

Zastosowania kolejowe – Łączność, sygnalizacja i
systemy sterowania – Część 2: Łączność systemów
bezpieczeństwa w układach otwartych

PN-EN 50343-1:2003 (U)

Zastosowania kolejowe – Tabor – Zasady dotyczące
instalacji sieci kablowych

PN-EN 55022-1:2006 (U)

Urządzenia informatyczne – Charakterystyki
zaburzeń radioelektrycznych, poziomy dopuszczania
i metody pomiaru

PN-EN 55022- 1:2006/A1:2008 (U)

Urządzenia informatyczne – Charakterystyki
zaburzeń radioelektrycznych, poziomy dopuszczania
i metody pomiaru
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PN-EN 60068-2-1:2009

Badania środowiskowe- Część 2-1: Próby - Próba A:
Zimno

PN-K-02059:1994

Tabor kolejowy - Tablice i znaki ostrzegawcze przed
porażeniem prądem elektrycznym

PN-K- 02059:1994/Az1:2000

Tabor kolejowy - Tablice i znaki ostrzegawcze przed
porażeniem prądem elektrycznym

PN-K-11001:1990

Ochrona pracy - Kabina maszynisty lokomotywy
elektrycznej
dwukabinowej
Podstawowe
wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii

PN-K-11003:1990

Ochrona pracy - Kabina maszynisty lokomotywy
elektrycznej dwukabinowej - Metodyka badania
drgań

PN-K-02040-1:1996

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Wymagania ogólne.

PN-K-02040-2Ł1996

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Pismo.

PN-K-02040-6:1996 /Az1:2002

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki hamulca

PN-K-02040-9:1996

Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki długości,
rozstawu osi skrajnych i czopów skrętnych pojazdu
oraz rozstawu osi.

PN-K-02505:1993

Tabor kolejowy. Stężenie tlenku i dwutlenku węgla
wydzielanych podczas rozkładu termicznego lub
spalania materia-łów. Wymagania i badania.

PN-K-23011:1998

Tabor kolejowy. Elektryczna instalacja zasilania
urządzeń wagonowych. Wymagania ogólne.

PN-K-88200:2002

Tabor kolejowy. Sygnały końca pociągu i inne sygnały.
Wymagania.

BN-88/9315-11

Sterowanie ruchem kolejowym. Symbole graficzne i
oznaczenia literowo-cyfrowe

BN-71/3520-02

Tabor kolejowy. Lokomotywy
spalinowe. Ogólne wymagania.

elektryczne

i

KARTY UIC
UIC 552

Zasilanie pociągów w energię elektryczną.
Techniczne charakterystyki ujednolicone głównego
przewodu wysokiego napięcia zasilania pociągu

UIC 648

Sprzęgi przewodów elektrycznych i pneumatycznych
na ścianach czołowych lokomotyw i pasażerskich
pojazdów prowadzących

UIC 651

Ukształtowanie kabin maszynisty lokomotyw,
wagonów napędnych, jednostek trakcyjnych i
pojazdów sterujących

UIC 612-0

Interfejsy Maszynista - Pojazd dla EMU/DMU,
Lokomotyw i Napędnych Wagonów Pasażerskich –
Funkcjonalne i systemowe wymagania związane ze
współpracującymi Interfejsami Maszynista – Pojazd

UIC 564-1

Wagony osobowe. Szyby ze szkła bezpiecznego
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UIC 751-3

Europejski system analogowego radia kolejowego

UIC 510-2

Pojazdy doczepne. Warunki dla stosowania kół o
różnych średnicach w układach biegowych różnego
typu

UIC 510-5

Dopuszczenie techniczne kół monoblokowych

UIC 515-5

Pojazdy trakcyjne i wagony. Wózki. Układy biegowe.
Bada-nie maźnic zestawów kołowych.

UIC 540

Hamulce. Hamulce pneumatyczne dla pociągów
towarowych i osobowych

UIC 541-1

Hamulec. Przepisy dotyczące konstrukcji różnych
części hamulca

UIC 541-3

Hamulec. Hamulec tarczowy i jego zastosowanie.
Ogólne warunki dopuszczenia okładzin hamulcowych.

UIC 541-5

Hamulec. Hamulec elektropneumatyczny (Hamulecep). Elektropneumatyczne mostkowanie hamulca
bezpieczeństwa .

UIC 542

Części hamulcowe – wymienność

UIC 543

Hamulec. Przepisy dotyczące
użytkowania pojazdów

UIC 544-1

Hamulec. Skuteczność hamowania

UIC 544-2

Warunki jakie muszą spełniać hamulce dynamiczne
loko-motyw i wagonów silnikowych, których siła
hamowania doliczana jest do ciężaru hamującego.

UIC 545

Hamulec. Napisy, cechy i oznaczenia.

UIC 547

Hamulec. Hamulce pneumatyczne. Program normalny
dla prób.

UIC 751-3

Przepisy techniczne dla systemów radiowych pociągu
w ruchu międzynarodowym

UIC 612-04

System wyświetlania w kabinach maszynisty

UIC 641

Warunki
dotyczące
urządzeń
automatycznego
używanych
w
międzynarodowym

UIC 505-1

Pojazdy kolejowe. Skrajnie pojazdów

UIC 533

Uziemienia ochronne metalowych części pojazdów

UIC 558

Przewody zdalnego sterowania i informacji

UIC 617-5

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa personelu w
kabinach maszynisty pojazdów trakcyjnych

UIC 640

Pojazdy trakcyjne. Napisy, znaki i oznakowanie

UIC 738

Obróbka i transmisja danych zabezpieczeń

UIC 751-2

Urządzenia radioelektryczne kolejowe. Warunki
techniczne.

wyposażenia

i

czuwaka
ruchu

21

`
NORMA

OPIS

UIC 558

Przewody zdalnego sterowania i informacji.
Ujednolicone charakterystyki techniczne dla
wyposażenia wagonów pasażerskich RIC.

UIC 608

Warunki techniczne dla pantografów pojazdów
trakcyjnych
używanych
w
obsłudze
międzynarodowej.

UIC 611

Zasady dopuszczenia lokomotyw elektrycznych,
wagonów silnikowych i zespołów trakcyjnych
wagonowych dla ich wprowadzenia do komunikacji
międzynarodowej.

UIC 641

Warunki
dotyczące
urządzeń
automatycznego
używanych
w
międzynarodowym.

UIC 642

Ustalenia specjalne dotyczące zabezpieczenia i walki
z pożarem na pojazdach trakcyjnych i pasażerskich
pojazdach
prowadzących
w
ruchu
międzynarodowym.

UIC 794

Współpraca między siecią trakcyjną a odbierakiem
prądu na europejskiej sieci kolei dużych prędkości.

UIC 794-1

Współpraca między siecią trakcyjną a odbierakiem
prądu na liniach kolejowych prądu stałego.

UIC 822

Warunki techniczne dostawy sprężyn śrubowych,
ściskanych, formowanych na gorąco lub zimno dla
pojazdów trakcyjnych i wagonów.

UIC 825

Warunki techniczne na dostawę haków cięgłowych
dla obciążeń nominalnych 250 kN, 600 kN lub 1000
kN dla pojazdów trakcyjnych i wagonów.

UIC 826

Warunki techniczne na dostawę sprzęgów
śrubowych dla pojazdów napędowych i wagonów.

UIC 831

Warunki techniczne dostawy uszczelek gumowych
do tłoków cylindrów hamulcowych.

czuwaka
ruchu

23. W przypadku, gdy w określonym zakresie spełnione są wymagania norm europejskich, prawa
narodowego lub odpowiednich TSI, zgodność z odpowiednimi kartami UIC nie jest obowiązkowa.
Karty UIC są stosowane (wpływając na proces certyfikacji/homologacji), gdy są jedynym
międzynarodowym odniesieniem do określonych zagadnień.
24. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
25. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 24 miesiące od daty podpisania umowy z wybranym
Wykonawcą, przy czym Zamawiający wymaga dostawy lokomotyw wg. następującego
harmonogramu:
•

lokomotywa nr 1 – nie później niż w terminie 23 miesięcy od podpisania umowy

• lokomotywa nr 2 - nie później niż w terminie 24 miesięcy od podpisania umowy
Zamówienie uważa się za wykonane w całości w dniu podpisania przez Strony, bez zastrzeżeń,
protokołu odbioru drugiej lokomotywy.
26. Miejsce dostawy: Szczecinek
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IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIENIA
1. Oferty w postępowaniu mogą składać Wykonawcy spełniający wymagania dotyczące koniecznej do
realizacji zamówienia wiedzy i doświadczenia oraz odpowiedniej sytuacji finansowej.
2. W celu udokumentowania posiadania koniecznej do realizacji zamówienia wiedzy i doświadczenia,
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie są zobowiązani wykazać, że wykonali w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to
w tym czasie, co najmniej 2 (słownie: dwa) zamówienia polegające na dostawie co najmniej dwóch
lokomotyw każde.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą
wykaz wykonanych zamówień z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których zamówienia te zostały wykonane na wzorze stanowiący Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych
zamówień.
3. W celu udokumentowania posiadania odpowiedniej do realizacji zamówienia sytuacji finansowej,
Wykonawca posiadać musi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości nie mniejszej niż
20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów).
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą
kopię dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
W przypadku ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia podanej
wartości na PLN po średnim kursie NBP z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie
konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie
średni kurs NBP z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia Zapytania ofertowego, w którym kurs
dla danej waluty został opublikowany.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy
złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie poszczególnych
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
5. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy:
a) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
b) którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
c) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
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2.

3.

d) którzy, z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
e) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli;
f) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
g) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego
zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć:
a) Oświadczenie własne zgodne z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
b) Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości, wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. Dokument ten musi być przetłumaczony na język polski, bądź
angielski;
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przez upływem terminu składania ofert;
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy
rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik
nr 1 do Zapytania ofertowego - Wzór formularza oferty.
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się
złożenie ofert na formularzach opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one
zawierały wszystkie wymagane informacje i oświadczenia.
Oferty należy sporządzić w języku polskim lub języku angielskim.
Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i)
Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym
(ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika Wykonawcy w sposób umożliwiający
identyfikację osoby podpisującej dokumenty.
Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
ponumerowana kolejnymi numerami.
Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
6.1 Specyfikację techniczną oferowanych lokomotyw wraz z harmonogramem dostaw;
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6.2 Harmonogram przeglądowo - naprawczy dla lokomotyw zgodny z zapisami Dokumentacji Systemu
Utrzymania;
6.3 Przedstawienie ceny za realizację czynności utrzymania prewencyjnego za 1 km przebiegu pojazdu
z założeniem wykonywania przeglądów do poziomu 3, dla średniego przebiegu rocznego 120 000
km;
6.4 Przedstawienie ceny za realizację czynności utrzymania korekcyjnego za 1 km przebiegu pojazdu,
z podaniem przedziałów cenowych w zależności od przebiegu pojazdu;
6.5 Przedstawienie średnich kosztów eksploatacji lokomotyw za 1 km dla przebiegu na przykładowej
trasie 200 km, brutto pociągu 1800 ton, profil linii o profilu podłużnym do 3 promil;
6.6 Listę wykonanych zamówień zgodnie z warunkami określonymi w części IV.2 Zapytania
ofertowego;
6.7 Kopię polisy ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami określonymi w części IV.3 Zapytania
ofertowego;
6.8 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodne z treścią Załącznika nr 2;
6.9 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
6.10
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przez
upływem terminu składania ofert;
6.11
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy
rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
6.12
W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie
umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie
oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których
uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze
sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
7. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r.
Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.
8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako
tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie
z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji
stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny
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być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron
oferty.
9. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą
pocztową/kurierem, na adres: Silva LS sp. z o. o., ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek
Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 22.03.2019 r. o godz. 13:00.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 2/3.2
POIŚ/2019”
Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany
w pkt. 1 powyżej.
Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Liczy się data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. Każdorazowo zamieści
stosowną
informację
w
Bazie
konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/beneficiary/15701 (zakładka „Aktualne
ogłoszenia”/ Zapytanie ofertowe nr 2/3.2 POIŚ/2019).

IX. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY
1.

Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie IV
Zapytania ofertowego oraz niepodlegających wykluczeniu zgodnie z punktem V Zapytania ofertowego
zostaną ocenione według następujących kryteriów:
KRYTERIUM
OCENY OFERT

WAGA
PUNKT
OWA

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
W kryterium „Całkowita cena brutto” Zamawiający dokona oceny na podstawie
informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Całkowita cena
brutto

60

Całkowita cena brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca określi cenę
w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP
z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności. Jeżeli w tym
dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs
NBP z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia Zapytania, w którym kurs dla
danej waluty został opublikowany.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz
obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez
Zamawiającego odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się
wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu
ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną
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ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych
działań w celu jej określenia.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
K cena=

x 60

Oferta może otrzymać za kryterium „Całkowita cena brutto” maksymalnie 60
punktów.
W kryterium „Koszty utrzymania prewencyjnego lokomotyw” Zamawiający dokona
oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Koszty utrzymania prewencyjnego lokomotyw należy podać w złotych polskich
(PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za realizację czynności
utrzymania prewencyjnego za 1 km przebiegu pojazdu z założeniem
wykonywania przeglądów do poziomu 3, dla średniego przebiegu rocznego 120 000
km.
Koszty
utrzymania
prewencyjnego
lokomotyw

10

Jeżeli Wykonawca określi koszt utrzymania prewencyjnego lokomotyw w walucie
innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP z dnia
upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu
średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z
ostatniego dnia przed dniem upublicznienia Zapytania, w którym kurs dla danej
waluty został opublikowany.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
K koszty utrzymania=

najniższy koszt utrzymania lokomotyw spośród złożonych ofert
koszt utrzymania lokomotyw badanej oferty

x 10

Oferta może otrzymać za kryterium „Koszty utrzymania prewencyjnego lokomotyw”
maksymalnie 10 punktów.
W kryterium „Gwarancja ogólna” Zamawiający dokona oceny na podstawie
informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Okres gwarancji liczony jest w miesiącach i rozpoczyna się z dniem podpisania
przez Zamawiającego protokołu odbioru danej sztuki lokomotywy.

Gwarancja
ogólna

15

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W przypadku wskazania przez
Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „Gwarancja ogólna”
w następujący sposób:
Gwarancja udzielona na okres 24 miesięcy - 0 pkt.
Za każde dodatkowe 3-mce ponad wymagane minimum Zamawiający będzie
przyznawał 3 pkt.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Gwarancja ogólna” wynosi 15
punktów.

Dodatkowa
gwarancja na
zestawy
kołowe,
łożyska kół,
ramy wózków

W kryterium „Dodatkowa gwarancja na zestawy kołowe, łożyska kół, ramy wózków”
Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę
w Formularzu oferty.
Okres gwarancji liczony jest w miesiącach i rozpoczyna się z dniem podpisania
przez Zamawiającego protokołu odbioru danej sztuki lokomotywy.

5

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił dodatkowej gwarancji jakości na
okres co najmniej 48 miesięcy od daty odbioru danej sztuki lokomotywy na zestawy
kołowe, łożyska kół oraz ramy wózków. W przypadku wskazania przez Wykonawcę
okresu gwarancji krótszego niż 48 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona
jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „Dodatkowa gwarancja na
zestawy kołowe, łożyska kół, ramy wózków” w następujący sposób:
Gwarancja udzielona na okres 48 miesięcy - 0 pkt.
Za każde dodatkowe 3 miesiące ponad wymagane minimum Zamawiający będzie
przyznawał 1 pkt.
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Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Dodatkowa gwarancja na
zestawy kołowe, łożyska kół, ramy wózków” wynosi 5 punktów.
W kryterium „Dodatkowa gwarancja na malaturę” Zamawiający dokona oceny na
podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Okres gwarancji liczony jest w miesiącach i rozpoczyna się z dniem podpisania
przez Zamawiającego protokołu odbioru danej sztuki lokomotywy.

Dodatkowa
gwarancja na
malaturę

5

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił dodatkowej gwarancji jakości na
okres co najmniej 96 miesięcy od daty odbioru danej sztuki lokomotywy na malaturę
(powlekanie powłok malarskich). W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu
gwarancji krótszego niż 96 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako
niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „Dodatkowa gwarancja na
malaturę” w następujący sposób:
Gwarancja udzielona na okres 96 miesięcy - 0 pkt.
Za każde dodatkowe 3 miesiące ponad wymagane minimum Zamawiający będzie
przyznawał 1 pkt.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Dodatkowa gwarancja na
malaturę” wynosi 5 punktów.
W kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający dokona oceny na
podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Termin realizacji zamówienia liczony jest w miesiącach.

Termin
realizacji
zamówienia

5

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania
umowy z wybranym Wykonawcą. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu
podpisania przez Strony, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru drugiej lokomotywy. W
przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia dłuższego
niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią
Zapytania ofertowego.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
K termin =

najmniejsza liczba miesięcy na realizację zamówienia spośród złożonych ofert
liczba miesięcy na realizację zamówienia badanej oferty

x5

Oferta może otrzymać za kryterium „Termin realizacji zamówienia” maksymalnie
5 punktów.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Ostateczna ilość punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych przez daną ofertę
w przedstawionych powyżej kryteriach.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów, co stanowi sumę maksymalnej liczby punktów
możliwych do otrzymania w ramach każdego z kryteriów oceny.
Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie
warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę
punktów.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one
braki
lub
też
złożyli
dokumenty
i
oświadczenia
zawierające
błędy
do
ich
korekty/uzupełnienia/wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres
wymaganych korekt/uzupełnień. Nie dotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować
odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze
formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
W przypadku Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania, w trybie opisanym w pkt. 7
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7.

9.

powyżej, do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia ceny brutto
zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci
ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania w Bazie konkurencyjności pod adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/beneficiary/15701 (zakładka „Aktualne
ogłoszenia”/ Zapytanie ofertowe nr 2/3.2 POIŚ/2019) nie później niż w terminie 10 dni roboczych od
dnia upływu terminu na składanie ofert z zastrzeżeniem, iż w przypadku konieczności
korekty/uzupełnienia/ wyjaśnienia otrzymanych ofert termin 10 dni roboczych liczony będzie od
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na dosłanie korekt/uzupełnień/wyjaśnień.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe
Zamawiającego; postępowanie jest obarczone istotną wadą; w wyniku zmiany obiektywnych
warunków, realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego; w przypadku braku uzyskania
przez Zamawiającego zgody od Centrum Unijnych Projektów Transportowych na współfinansowanie
zakupu lokomotyw elektrycznych, objętych przedmiotem zamówienia, w ramach
projektu
realizowanego przez Zamawiającego ze środków Funduszu Spójności (POIS.03.02.00-00-0034/18-00).
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania
przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

X. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1.

2.

3.
4.

5.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 5 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie do niego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
Zamawiający
zamieści
treść
wyjaśnień
na
stronie
internetowej
pod
adresem
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/beneficiary/15701 (zakładka „Aktualne
ogłoszenia”/ Zapytanie ofertowe nr 2/3.2 POIŚ/2019). Wyjaśnienia stanowić będą integralną część
Zapytania.
Pytania należy przesyłać mailem na adres silvals@kronospan.pl. Każda ze Stron jest zobowiązana na
żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia Zapytania
ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany lub uzupełnienia, informacja o tym fakcie
zostanie
niezwłocznie
zamieszczona
na
stronie
internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/beneficiary/15701 (zakładka „Aktualne
ogłoszenia”/ Zapytanie ofertowe nr 2/3.2 POIŚ/2019) oraz przekazana wszystkim Wykonawcom,
którzy do tej pory złożyli oferty.
W przypadku gdy zmiana Zapytania powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający
w trybie opisanym w pkt 4 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.

XI. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY
1.

Zamawiający wezwie pisemnie lub e-mailem Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do zawarcia
umowy, określając miejsce i termin jej zawarcia, przy czym możliwość zawarcia umowy uzależniona jest
od uzyskania przez Zamawiającego zgody od Centrum Unijnych Projektów Transportowych na
współfinansowanie zakupu lokomotyw elektrycznych, objętych przedmiotem zamówienia, w ramach
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projektu realizowanego przez Zamawiającego ze środków Funduszu Spójności (POIS.03.02.00-000034/18-00).
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym
w wezwaniu w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii związanych z zawieraną umową.
3. Wykonawca, składając ofertę, akceptuje treść Ogólnych Warunków Zamówienia (OWZ) znajdujących się
na
stronie
http://kronospanexpress.com/terms_and_conditions/files/General_Terms_PL_purchase.pdf. W przypadku sprzeczności
pomiędzy warunkami realizacji zamówienia określonymi w OWZ, a warunkami określonymi
w niniejszym Zapytaniu ofertowym, zapisy niniejszego Zapytania mają pierwszeństwo nad zapisami
OWZ i są wiążące.
4. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym lub nie wniesie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 5-11 poniżej, możliwe jest
podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał
kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest ustanowić na rzecz
Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą równowartość 10%
wynagrodzenia ustalonego w umowie.
6. Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, gwarancji bankowej
wystawionej przez renomowany bank lub gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez renomowany
zakład ubezpieczeń.
7. W/w gwarancje muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego
oraz muszą zabezpieczyć pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego.
9. W przypadku zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca, jeśli wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązany jest do
przedłużenia jego ważności.
10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
11. Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% wartości całego zabezpieczenia
zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę zrealizowanego w całości
przedmiotu zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. Pozostała część
zabezpieczenia, tj. 30% ogólnej wartości zostanie zwolniona nie później niż w terminie 15 dni po
upływie pierwszego okresu gwarancji dodatkowej na podzespoły: zestawy kołowe, łożyska kół oraz
ramy wózków .
XII. TERMINY PŁATNOŚCI
1.

2.

3.
4.

Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w ratach: (1) zaliczka w wysokości 10%
wynagrodzenia, za gwarancją bankową lub ubezpieczeniową, płatna w terminie 14 dni od przekazania
gwarancji; (2) po odbiorze każdej z lokomotyw.
Płatność wynagrodzenia za daną partię dostawy, nastąpi w najbliższym 15-tym lub ostatnim dniu
miesiąca po upływie 14 dni od zrealizowania dostawy i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT
wystawionej przez Wykonawcę.
Za datę dokonania płatności za daną partię dostawy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
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XIII. KARY UMOWNE
1.

W przypadku przekroczenia terminów realizacji wskazanych w ofercie Wykonawcy, a także
w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego wad przedmiotu
zamówienia, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,05%
wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia.

XIV. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.

2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania
Wykonawcą, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin bądź zakres realizacji może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony
wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
c) W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do
przekazania takich dokumentów Wykonawcy;
d) Zawieszenia dostaw przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub
organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu
umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując
przyczynę zawieszenia;
e) Konieczność
zrealizowania
projektu
przy
zastosowaniu
innych
rozwiązań
technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem umowy.
1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących
przypadkach:
a) Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez
Wykonawcę;
b) Rezygnacja z części dostaw, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe,
w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – o wartość niewykonanych dostaw.
1.3 Inne zmiany:
a) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy
z Wykonawcą, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek
tematu ujętego przedmiotem zamówienia;
b) W przypadku otrzymania decyzji od Centrum Unijnych Projektów Transportowych
zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe
postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie
optymalnych parametrów technicznych i jakościowych;
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/3.2 POIŚ/2019 - Wzór formularza oferty

OFERTA W POSTĘPOWANIU NR 2/3.2 POIŚ/2019
ZAMAWIAJĄCY:

Silva LS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
NIP: 673-179-60-92

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Wykonawca:
Adres siedziby:
NIP:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/3.2 POIŚ/2019 na dostawę 2 fabrycznie nowych lokomotyw
elektrycznych ze spalinowym modułem dojazdowym, składamy poniższą ofertę:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:
a) ________________________ netto słownie: ___________________________________________________
b) _________________________ brutto słownie: ______________________________________________________
2. Całość zamówienia wykonamy w terminie: ___________________ miesięcy od podpisania Umowy.
3. Harmonogram dostaw lokomotyw przedstawia się następująco:
a) Lokomotywa elektryczna nr 1 – w terminie _____ miesięcy od podpisania Umowy;
b) Lokomotywa elektryczna nr 2 – w terminie _____ miesięcy od podpisania Umowy.
4. Koszt utrzymania prewencyjnego lokomotyw za 1 km przebiegu pojazdu z założeniem wykonywania
przeglądów do poziomu 3, dla średniego przebiegu rocznego 120 000 km wynoszą _____/1 km.
5. Udzielamy:
a) _____ miesięcy gwarancji jakości na lokomotywy (licząc od daty odbioru danej lokomotywy),
b) _____ miesięcy dodatkowej gwarancji jakości na zestawy kołowe, łożyska kół oraz ramy wózków
(licząc od daty odbioru danej lokomotywy),
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c) _____ miesięcy dodatkowej gwarancji jakości na malaturę - powlekanie powłok malarskich (licząc
od daty odbioru danej lokomotywy),
d) _____ miesięcy dodatkowej gwarancji jakości na perforację poszycia (licząc od daty odbioru danej
lokomotywy).
6. Udzielamy ______ lat gwarancji na dostępność części i podzespołów na dostarczany przedmiot
zamówienia.
7. Oświadczam/Oświadczamy, że określone w pkt. 1 wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
określonego w pkt. 1.
8. Oświadczam/Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami
i parametrami przedstawionymi w Zapytaniu Ofertowym nr 2/3.2 POIŚ/2019.
9. Oświadczam/Oświadczamy, że uważam/uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 60 dni
licząc od upływu terminu składania ofert.
10. Zapoznałem/ zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy zastrzeżeń oraz
uzyskałem/uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

…………………………………………
Miejsce i data

………………………………………………………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 2/3.2 POIŚ/2019 - Oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w ramach Zapytania ofertowego nr 2/3.2 POIŚ/2019
na dostawę 2 fabrycznie nowych lokomotyw elektrycznych ze spalinowym modułem dojazdowym,
oświadczam/oświadczamy, iż nie jestem/nie jesteśmy podmiotem:
1. powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającym czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. który wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta
została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
3. który złożył nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania.

…………………………………………
Miejsce i data

………………………………………………………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 2/3.2 POIŚ/2019 - Wykaz wykonanych zamówień

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę dwóch fabrycznie
nowych lokomotyw elektrycznych ze spalinowym modułem dojazdowym (Zapytanie ofertowe
nr 2/3.2 POIŚ/2019) przedstawiam(-y) wykaz wykonanych zamówień

L.P.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

DATA WYKONANIA
ZAMÓWIENIA

PODMIOT, NA RZECZ KTÓREGO
ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO WYKONANE

1.

2.

…………………………………………
Miejsce i data

………………………………………………………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)
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