PKP Energetyka S.A.
00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607,
kapitał zakładowy 844.885.320,00 zł, wpłacony w całości,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy K.R.S. – Nr KRS: 0000322634
Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Górnośląski

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015

do umowy ramowej dla zamówienia pn.:
„Regeneracja resorów typu 1XTA oraz sprzęgów śrubowych typu
PKP850KN"

Tryb postępowania:
Etap pierwszy - przetarg nieograniczony,
Etap drugi (fakultatywny) – negocjacje

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015

2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – SPIS TREŚCI
1.

ZAMAWIAJĄCY ....................................................................................................................................3

2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE, TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA .....................................................3

3.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ................................................................................................................5

4.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, PRAWO OPCJI .............................................................................6

5.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA .................................................................................................6

6.

WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY RAMOWEJ ..............................................................6

7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .........................................................................................8

8.

POLEGANIE NA ZASOBACH OSÓB TRZECICH ................................................................................9

9.

POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGAŃ
DOTYCZĄCYCH USŁUG .....................................................................................................................9

10.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WYKONAWCÓW W
POSTĘPOWANIU ..............................................................................................................................10

11.

WADIUM .............................................................................................................................................11

12.

OFERTA .............................................................................................................................................11

13.

CENA OFERTOWA ............................................................................................................................13

14.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT .........................................................................................13

15.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ..........................................................................................................14

16.

BADANIE I OCENA OFERT ...............................................................................................................14

17.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA, ZAWARCIE UMOWY ...................................15

18.

WZÓR UMOWY ALBO ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY .......................................................16

19.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ........................................................................................................16

20.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ..............................................................17

21.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE .........................................................................................................17

Spis załączników:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 3 – Umowa wraz z załącznikami
Zał. nr 4 - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 5 – Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Zał. nr 6 – Wykaz wykonanych usług
Zał. nr 7 – Wykaz maszyn i urządzeń
Zał. nr 8 – Wykaz przyrządów pomiarowych
Zał. nr 9 – Wykaz osób

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015

3

1. Zamawiający
Zamawiającym jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681
Warszawa, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym
dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 844.885.320,00 zł, wpłacony w całości,
w imieniu której działa:
Oddział w Warszawie – Usługi
Zakład Górnośląski
ul. Damrota 8
40-022 Katowice
tel. 48(32) 714 35 00; fax. 48(32) 714 35 00
e-mail: ez9@pkpenergetyka.pl
Znak postępowania: EZ9-Ez6a-55611/01/2015
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
2. Postanowienia ogólne, tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postanowienia ogólne
2.1.1. Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określenia oznaczają:
a) SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
b) postępowanie – niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na
podstawie SIWZ,
c) Zamawiający – podmiot wskazany w pkt 1 SIWZ,
d) Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo podmiot nieposiadający
osobowości prawnej, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę lub
zawarł umowę w sprawie zamówienia,
e) umowa ramowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
będącym stroną Umowy ramowej, ktorej przedmiotem jest udzielenie zamówienia,
stanowiącego przedmiot postępowania wykonawczego, objętego umową ramową.
2.1.2. Postępowanie ma na celu zawarcie umowy ramowej na regenerację resorów typu 1XTA
oraz sprzęgów śrubowych typu PKP850KN.
2.1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w odniesieniu do
całości przedmiotu zamówienia lub poszczególnych części (zadań), bez podania
przyczyn, w tym również w sytuacji, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta
niepodlegająca odrzuceniu.
2.1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści SIWZ, w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana
staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla podmiotów biorących udział w postępowaniu.
Jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ, niezbędy będzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
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2.1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania audytu kontrolnego Wykonawcy, w celu
weryfikacji jego kompetencji w zakresie opisanym w pkt 7 SIWZ, przed rozstrzygnięciem
wyników przetargu.
2.1.6. W przypadku odmowy przez Wykonawcę poddania się audytowi kontrolnem zgodnie
z pkt 9.4 SIWZ, Zamawiający ma prawo udzielenia zamówienia Wykonawcy, który
złożył następną z kolei najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu, bez unieważanienia
postępowania.
2.2. Tryb udzielenia zamówienia
2.2.1. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych.
2.2.2. Postępowanie jest prowadzone według zasad określonych w SIWZ.
2.2.3. Pierwszy etap postępowania prowadzony jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2.2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia drugiego etapu postępowania
w trybie negocjacji.
2.2.5. Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert złożonych w I etapie postępowania, podejmie
decyzję dotyczącą przeprowadzenia II etapu postępowania. W przypadku podjęcia
decyzji
pozytywnej,
Zamawiający
powiadomi
Wykonawców
(Wykonawcę)
o dopuszczeniu do udziału w II etapie postępowania w formie zaproszenia (dalej:
zaproszenie).
2.2.6. Zaproszenie, w przypadku negocjacji, będzie również wskazywać:
a) wynik I etapu postępowania,
b) termin i sposób (zasady) przeprowadzenia negocjacji,
c) miejsce i termin przeprowadzenia negocjacji,
d) przedmiot negocjacji.
2.2.7. Zasady prowadzenia negocjacji:
a) podstawą do prowadzenia negocjacji będzie oferta złożona przez Wykonawcę
w I etapie oraz wzór umowy albo istotne postanowienia umowy wskazane w SIWZ,
b) oferta składana w toku negocjacji nie może być mniej korzystna od oferty złożonej
w I etapie.
2.2.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia odrębnego sposobu przeprowadzenia
II etapu postępowania w odniesieniu do każdego z zadań (części zamówienia)
wymienionych w SIWZ.
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3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa regeneracji resorów typu 1XTA (dalej: resory) oraz
sprzęgów śrubowych typu PKP850KN (dalej: sprzęgi).
Całość przedmiotu zamówienia podzielona jest na następujące zadania:
a) Zadanie nr 1 – regeneracja resorów typu 1XTA,
b) Zadanie nr 2 – regeneracja sprzęgów śrubowych typu PKP850KN.
3.2. Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą
zostać udzielone w okresie obowiązywania Umowy ramowej, w szczegolności cen oraz
przewidywanych ilości, warunków płatności, terminów realizacji zamowień jednostkowych
i miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.4. Ilości określone w Załaczniku nr 2 do SIWZ są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec
zmianie. Jednak łączna całkowita wartość wynagrodzenia umownego nie może
przekroczyć 100 000 zł brutto.
3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany uszkodzonych podzespołów. W przypadku
konieczności wymiany podzespołów na nowe jest to możliwe tylko na podstawie protokołu
kwalifikacyjnego sporządzonego przez Wykonawcę usługi oraz pisemnej zgody
Zamawiającego co do dalszej realizacji usługi.
3.6. Zamawiający wymaga by podzespoły podlegające wymianie w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia były nowe, tj. rok produkcji nie może być wcześniejszy niż 2015.
Wykonawca dołączy do protokołu zadawczo - odbiorczego dokumenty potwierdzające
jakość techniczno-eksploatacyjną wymienionych podzespołów, w postaci np.:
- certyfikatów, deklaracji zgodności lub świadectw kwalifikacyjnych,
- atestów, opinii lub zaświadczeń o jakości podzespołów,
- wyników badań
podzespołów.

odnoszących

się

do

parametrów

techniczno-eksploatacyjnych

3.7. Zamawiający wymaga by podzespoły podlegające wymianie w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia były wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej
eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich.
3.8. Koszt transportu resorów oraz sprzęgów do regeneracji oraz po regeneracji leży po
stronie Wykonawcy i powinien być wkalkulowany w cenę ofertową.
3.9. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie ze
standardami jakości właściwymi dla przedmiotu zamówienia, wymaganymi
i obowiązującymi przepisami prawa i normami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015

6

3.10. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania przy realizacji przedmiotu zamówienia,
materiałów i technologii, które nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne oraz
zapewnią bezpieczną eksploatację przedmiotowych pojazdów kolejowych.
3.11. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na każdorazowo wykonaną usługę oraz
wszystkie zastosowane materiały – nie może być krótszy niż 18 miesięcy licząc od daty
odbioru końcowego zamówienia jednostkowego.
3.12. Gwarancja ulega wydłużeniu o czas usuwania wad. Wymienione w ramach gwarancji
wadliwe elementy zostaną objęte nową gwarancją na niezmienionych warunkach.
4. Zamówienia uzupełniające, prawo opcji
4.1. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4.2. Prawo opcji
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień w ramach prawa opcji.
5. Termin wykonania zamówienia
5.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje okres od daty zawarcia umowy do
31.12.2016 roku lub do przekroczenia kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na
realizację umowy.
5.2. Czas realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 2 do SIWZ wynosi:
a)

w zakresie zadania nr 1 – 5 dni roboczych od daty dostarczenia Wykonawcy
zamówienia jednostkowego,

b)

w zakresie zadania nr 2 – 5 dni roboczych od daty dostarczenia Wykonawcy
zamówienia jednostkowego.

6. Warunki zawarcia i realizacji Umowy ramowej
6.1.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcami, którzy złożą oferty niepodlegające
odrzuceniu, w liczbie nie większej niż pięć, przy czym wybór Wykonawców, z którymi
zawierana będzie umowa ramowa, dokonywany będzie na podstawie kryterium oceny
ofert określonym w SIWZ.

6.2.

Umowa ramowa zostanie zawarta na okres od daty zawarcia umowy do 31.12.2016 roku
lub do przekroczenia kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację umowy.

6.3.

Udzielanie zamówień jednostkowych następować będzie na podstawie warunków
określonych w zawartej Umowie ramowej w miarę potrzeb Zamawiającego.

6.4.

Zamawiający może udzielić zamówienia jednostkowego albo zamówień jednostkowych,
których przedmiot objęty jest Umową ramową:
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a) Wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, zapraszając do podjęcia negocjacji,
gdy w postępowaniu w celu zawarcia Umowy ramowej ofertę niepodlegającą
odrzuceniu złożył jeden Wykonawca.
b) Wykonawcom, z którymi zawarł Umowę ramową, zapraszając do składania ofert,
gdy w postępowaniu o zawarcie Umowy ramowej oferty niepodlegające odrzuceniu
złożyło dwóch lub więcej Wykonawców.
6.5.

Oferta złożona w postępowaniu wykonawczym nie może być mniej korzystna od oferty
złożonej w niniejszym postępowaniu.

6.6.

Zaproszenie do podjęcia negocjacji zostanie przekazane Wykonawcy drogą
elektroniczną z adresu email Zamawiającego na adres mailowy Wykonawcy wskazany
w Ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 1 do SIWZ) i zawierać będzie co najmniej:
a) termin negocjacji,
b) istotne warunki zamówienia, stanowiące przedmiot negocjacji.

6.7.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji w formie
telekonferencji. Wynik i przebieg negocjacji zostaną potwierdzone przez Strony
protokolarnie.

6.8.

Zaproszenie do składania ofert zostanie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną
z adresu email Zamawiającego na adres mailowy Wykonawcy wskazany w Ofercie
Wykonawcy (Załącznik nr 1 do SIWZ) lub poprzez elektroniczne zapytanie ofertowe
(erfx) na platformie zakupowej Zamawiającego (www.pkpenergetyka.logintrade.net)
i zawierać będzie co najmniej:
a) termin składania ofert,
b) opis przedmiotu zamówienia,
c) kryterium oceny ofert,
d) określenie terminu związania ofertą.

6.9.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w postępowaniu wykonawczym oferty
w formie elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego
wysłany na adres email wskazany przez Zamawiającego lub poprzez złożenie oferty na
platformie zakupowej Zamawiającego).

6.10. W okresie trwania umowy ramowej, ceny oferowane przez Wykonawcę są cenami
stałymi. W przypadku niespełnienia powyższego wymogu oferta zostanie odrzucona.
6.11. Udzielając zamówienia, Zamawiający może dokonać nieistotnej zmiany warunków
zamówienia w stosunku do tych określonych w Umowie ramowej.
6.12. Umowa ramowa nie nakłada na Zamawiającego obowiązku przeprowadzenia
jakiegokolwiek postępowania wykonawczego, ani udzielenia jakiegokolwiek zamówienia
jednostkowego.
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7. Warunki udziału w postępowaniu
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
istnieje obowiązek prawny lub faktyczny posiadania takich uprawnień.
7.1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykażą, że
w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali:
a)

40 usług regeneracji (resorów i sprzęgów), w przypadku ubiegania się o całość
zamówienia,

b) 20 usług regeneracji resorów, w przypadku ubiegania się o zadanie nr 1,
c) 20 usług regeneracji sprzęgów, w przypadku ubiegania się o zadanie nr 2.
7.1.3. dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
to jest:
a) dysponują maszynami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji przedmiotu
zamówienia opisanego w Załączniku nr 2 do SIWZ wraz z ich podstawowymi danymi
technicznymi,
b) dysponują przyrządami pomiarowymi niezbędnymi do realizacji przedmiotu
zamówienia wraz z ich podstawowymi danymi identyfikacyjnymi oraz objętych
systemem kontroli i wzrcowania,
c) dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia do:
- obsługi maszyn i urządzeń wymienionych w pkt 7.1.3.a. SIWZ,
- posługiwania się przyrządami pomiarowymi wmienionymi w pkt 7.1.3.b. do SIWZ,
7.1.4. dysponują opracowaną i zatwierdzoną przez siebie technologią wykonania usługi
stanowiącej przedmiot zamówienia opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ,
7.1.5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
7.1.6. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
7.1.7. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 7.2 SIWZ.
7.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:
7.2.1. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne,
7.2.2. którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez
Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 9.3 SIWZ,
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7.2.3. w stosunku do których otwarto likwidację albo do których ogłoszono upadłość,
7.2.4. którzy nie zgodzili się na okres związania ofertą,
7.2.5. którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania,
7.2.6. którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ,
7.2.7. którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali
zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością,
7.2.8. którzy znajdują się w sporze z Zamawiającym, a spór dotyczy zamówień wykonywanych
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
8. Poleganie na zasobach osób trzecich
Zamawiający nie dopuszcza możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez
Wykonawców, którzy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 7 SIWZ, musieliby polegać na zasobach podmiotów trzecich.
9. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań
dotyczących usług
9.1. Wykonawca, wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki określone w pkt 7.1
SIWZ, wzór oświadczenia zawiera Załączniki nr 4 do SIWZ,
b) oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie pkt 7.2 SIWZ, wzór oświadczenia zawiera Załączniki nr 5 do SIWZ,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
d)

wykaz wykonanych z należytą starannością zamówień o zakresie rzeczowym
zbliżonym do przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi były realizowane, do wykazu
należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wystawione
przez wskazanych w wykazach odbiorców (np. referencje), wykaz oraz dokumenty
muszą potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa
w pkt 7.1.2 SIWZ, wzór wykazu zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ,

e) wykaz maszyn i urządzeń, które będą wykorzystywane w trakcie realizacji zamówienia
z podaniem podstawowych danych technicznych, wykaz musi potwierdzać spełnianie
przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 7.1.3.a SIWZ, wzór wykazu
zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ,
f) wykaz przyrządów pomiarowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
z podaniem ich podstawowych danych technicznych, do wykazu należy dołączyć
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dokumenty potwierdzające wzorcowanie przyrządów, wykaz oraz dokumenty muszą
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 7.1.2.b.
SIWZ, wzór wykazu zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ
g)

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem
informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia; do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające
posiadanie przez ww. osoby wymaganych kompetencji, wykaz oraz dokumenty muszą
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 7.1.3.c
SIWZ, wzór wykazu zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ,

h) kopię polisy ubezpieczeniowej lub innego dokmunetu w wysokości co najmniej 50 000
zł, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności.
9.2. Zamawiający jest uprawniony do wezwania Wykonawców, którzy w określonym terminie
nie
złożyli
wymaganych
przez
Zamawiającego
oświadczeń,
dokumentów
czy pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Uzupełnione na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin
ich uzupełnienia.
9.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości przedłożonych przez
Wykonawcę oświadczeń oraz wykazów wymienionych w pkt 9.1. SIWZ., przed
rozstrzygnięciem wyników postępowania. W tym celu na wezwanie Zamawiającego,
Wykonawca podda się obligatoryjnemu audytowi kontrolnemu przeprowadzonymu przez
upoważnionych pracowników Zamawiającego. Na czas audytu kontrolnego Wykonawca
udostępni Zamawiającemu do wglądu maszyny, urządzenia, przyrządy i dokumenty
w zakresie umożliwiającym sprawdzenie zgodności przedłożonych Wykonawcę
oświadczeń oraz wykazów ze stanem faktycznym.

10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego oraz Wykonawców w postępowaniu
10.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami w postępowaniu w formie
pisemnej oraz drogą elektroniczną (skan podpisanego pisma wysłany na adres email:
ez9.ez6@pkpenergetyka.pl).
10.2. Jeżeli Zamawiający bądź Wykonawca porozumiewają się drogą elektroniczną, to każda
ze stron, na żądanie drugiej strony, zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia
faktu otrzymania takiej korespondencji.
10.3. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.
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10.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień, chyba że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert lub,
wedle uznania Zamawiającego, wyjaśnienia nie mają wpływu na treść ofert. Zamawiający
umieszcza treść pytania, bez ujawniania jego źródła, oraz treść wyjaśnienia na stronie
internetowej Spółki.
10.5. Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:
a) w sprawach przedmiotu zamówienia: Pan Krzysztof Skiba tel. 697 040 967,
b) w sprawach formalnych związanych z postępowaniem: sekretariat tel. 32 714 35 00.
11. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu.
12. Oferta
12.1. Postać oferty
12.1.1. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia
przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.
12.1.2. Ofertę stanowią wszelkie dokumenty, tj. formularz ofertowy wraz z wymaganymi
załącznikami, oraz materiały składane przez Wykonawcę w postępowaniu.
12.1.3. Do wypełnionego formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ,
Wykonawcy winni załączyć:
- dokumenty, o których mowa w pkt 9 SIWZ,
- pełnomocnictwa, zgodnie z postanowieniami pkt 12.3 SIWZ – o ile są wymagane.
12.2. Wymogi formalne oferty, sposób przygotowania oferty
12.2.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
12.2.2. Ofertę składa się w formie pisemnej.
Wykonawca załączy dodatkowy 1 egzemplarz dokumentów tworzących ofertę w formie
elektronicznej (płyta CD, pendrive), tj. bez stosowania wymogów, o których mowa w pkt.
12.2.5 SIWZ. W razie rozbieżności w dokumentach, decydujące są dokumenty tworzące
ofertę złożone w formie pisemnej.
12.2.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją
wiążącą.
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12.2.4. Oferta powinna być sporządzona z zastosowaniem medium niezmywalnego (np. tuszu,
atramentu, itp.) i musi być czytelna. Poszczególne strony oferty powinny być trwale ze
sobą złączone oraz ponumerowane zgodnie ze spisem treści, który powinien stanowić
stronę nr 1, z zastrzeżeniem postanowień pkt 12.6.2 SIWZ.
12.2.5. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii.
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność
z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem (podpisane) przez Wykonawcę.
12.2.6. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający ich identyfikację
(np. wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
12.2.7. Wszystkie wpisy i poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.
12.2.8. Zaleca się, przy sporządzaniu oferty, wykorzystanie wzorów sporządzonych przez
Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę przy wykorzystaniu własnych
formularzy, jednakże muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez
Zamawiającego.
12.3. Uprawnienia do podpisania oferty, pełnomocnictwa
12.3.1. Wszystkie strony (zawierające treść) dokumentów tworzących ofertę winny być
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.
12.3.2. Uprawnienie dla osób podpisujących ofertę powinno wynikać z dokumentów złożonych
przez Wykonawcę lub z załączonego pełnomocnictwa.
12.3.3. Pełnomocnictwo składa się w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
12.4. Oferty częściowe, oferty wariantowe
12.4.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
12.4.2. Wykonawca może złożyć ofertę na realizację wszystkich zadań wymienionych w pkt 3.1
SIWZ wchodzących w skład zamówienia, jak i na dowolnie wybrane zadanie / zadania.
Oferta na dane zadanie musi zapewnić realizację całego przedmiotu zamówienia
wymaganego dla tego zadania.
12.4.3. Każdy Wykonawca może złożyć w postępowaniu (I etap) tylko jedną ofertę, stosownie
do postanowień pkt 3.1 oraz 12.4.2 SIWZ. W razie złożenia przez Wykonawcę więcej
niż jednej oferty dotyczącej tego samego zadania, wszystkie oferty dotyczące tego
zadania zostaną odrzucone
12.4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12.5. Opakowanie i oznakowanie ofert
12.5.1. Dokumenty tworzące ofertę winny być złożone w 1 egzemplarzu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015

13

12.5.2. Na opakowaniu należy umieścić:
a) nazwę i adres miejsca składania ofert: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi Zakład Górnośląski w Katowicach, ul. Damrota 8, 40 – 022 Katowice;
b) oraz napis: „Regeneracja resorów typu 1XTA oraz sprzęgów śrubowych typu
PKP850KN" – nie otwierać przed godziną 12:00, dnia 12.05.2015 r.”.
12.6. Pozostałe postanowienia dotyczące oferty
12.6.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
12.6.2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być
udostępniane, muszą być one oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna
część niezłączona z pozostałymi dokumentami tworzącymi ofertę. Zaleca się, aby
dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale ze sobą złączone.
Zgodnie z ww. przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa powinien dołączyć pisemne
uzasadnienie objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.
13. Cena ofertowa
13.1. Wykonawca jest zobowiązany do podania cen za realizację przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik
nr 1 do SIWZ.
13.2. Wszystkie wartości i ceny muszą być określone w złotych polskich, podawane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.3. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie
jednostkowego przedmiotu zamówienia.

ryczałtowe

Wykonawcy

za

realizację

14. Termin i miejsce składania ofert
14.1. Wykonawca złoży ofertę do godziny 12:00 w dniu 12.05.2015 r.
14.2. Oferty należy składać w godzinach 07:00 – 15:00 w dni robocze od poniedziałku
do piątku na adres Zamawiającego: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi Zakład Górnośląski w Katowicach, ul. Damrota 8, 40 – 022 Katowice.
14.3. Zamawiający poświadczy złożenie oferty przez Wykonawcę poprzez wpisanie daty
wpływu na kopercie.
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14.4. Oferty nadesłane pocztą lub dostarczone przez posłańca będą zakwalifikowane do
postępowania pod warunkiem ich dostarczenia, w stanie nienaruszonym, nie później niż
w terminie składania ofert, o którym mowa w pkt 14.1 SIWZ do miejsca składania ofert,
o którym mowa w pkt 14.2 SIWZ.
14.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
dokona jej zwrotu bez otwierania.
14.6. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 14.1
SIWZ, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno
mieć formę pisemną i zawierać numer oferty ustalony przez Zamawiającego w chwili
złożenia oferty, a także powinno zostać poświadczone przez Zamawiającego
15. Termin związania ofertą
15.1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 60 dni od upływu
terminu składania ofert. Powyższe dotyczy każdego z etapów postępowania.
15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
o którym mowa w pkt 14.1 SIWZ.
15.3. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas oznaczony, nie dłuższy niż
45 dni.
15.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 15.3 SIWZ powoduje wykluczenie
wykonawcy z postępowania.
16. Badanie i ocena ofert
16.1. Otwarcie ofert w I etapie postępowania nie jest jawne.
16.2. Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty dokonywane przez
Wykonawcę po terminie składania ofert. W ramach I etapu postępowania nie dopuszcza
się również negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty,
w tym zwłaszcza zmiany cen.
16.3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
16.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Wszelkie żądane wyjaśnienia powinny być dostarczone
Zamawiającemu w terminie oznaczonym w wezwaniu do złożenia wyjaśnień.
Przekroczenie tego terminu jest równoznaczne z odmową udzielenia wyjaśnień.
16.5. Zamawiający poprawia w treści oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
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b) oczywiste omyłki rachunkowe, uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści tej oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta jest
poprawiana.
16.6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 16.5.c SIWZ,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem
pkt 16.3 SIWZ,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, nie będące oczywistymi omyłkami rachunkowymi,
o których mowa w pkt 16.5.b SIWZ,
e) jest nieważna na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
16.7. Zamawiający może odrzucić ofertę:
a) Wykonawcy, który nie złożył żądanych wyjaśnień, o których mowa w pkt 16.3 SIWZ,
albo jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
uprawdopodabnia, że oferta zawiera rażąco niską cenę,
b) w przypadku, gdy Wykonawca odmówił udzielenia wyjaśnień, o których mowa
w pkt 16.4 SIWZ.
16.8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
16.9. Ocena ofert:
16.9.1. Oceny ofert dokonywać będzie komisja powołana przez Zamawiającego.
16.9.2. Ocenie zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – ważne.
16.9.3. Oferty będą oceniane odrębnie dla każdego z zadań.
16.9.4. Kryteria oceny ofert:
wysokość oferowanej ceny brutto – współczynnik wagowy – 100%
17. Zawiadomienie o wynikach postępowania, zawarcie umowy
17.1. Zamawiający udzieli zamówienia – z zastrzeżeniem pkt 17.3 SIWZ – Wykonawcy, który
złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.
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17.2. Oferta, która uzyskała status najkorzystniejszej podlega zatwierdzeniu przez kierownika
zamówienia.
17.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta nie zostanie zatwierdzona zgodnie
z pkt 17.2 SIWZ.
17.4. W przypadku zatwierdzenia najkorzystniej oferty zgodnie z pkt 17.2 SIWZ, tj. po wyborze
oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadamia niezwłocznie:
a) Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę – o wyborze jego oferty,
b) pozostałych Wykonawców – że ich oferta nie została wybrana w postępowaniu.
17.5. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na ralizację zamówienia
nie później niż 7 dni kalendarzowych po powzięciu wiadomości o dokonanym wyborze
Wykonawcy.
17.6. W przypadku nie zawarcia umowy przez Wykonawcę, z przyczyny leżącej po stronie
Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
18. Wzór umowy albo istotne postanowienia umowy
Wzór umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
19. Środki ochrony prawnej
19.1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Oferent może
złożyć umotywowany, pisemny protest do Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia,
w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę wniesienia protestu. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po
terminie.
19.2. Zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia. Brak
rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie poczytuje się za jego oddalenie.
19.3. Od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia protestu
w terminie zainteresowanemu Oferentowi przysługuje odwołanie do Prezesa Zarządu
PKP Energetyka S.A. Warszawa. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia
doręczenia rozstrzygnięcia lub 7 dni od upływu terminu rozpatrzenia informując
jednocześnie zamawiającego. Odwołanie zostaje rozpatrzone w terminie do 14 dni od
dnia doręczenia odwołania. O terminie rozpatrzenia odwołania oferent zostanie
poinformowany pisemnie, najpóźniej 3 dni przed terminem rozpatrzenia odwołania.
Oferent ma obowiązek uczestniczyć w rozpatrywaniu odwołania. Nieobecność oferenta
skutkuje odrzuceniem odwołania.
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20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21. Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

Sporządziła: Marta Kurek
Katowice, dnia 21 kwietnia 2015

ZATWIERDZAM:
DYREKTOR ZAKŁADU
Krzysztof Zabroń
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Załącznik nr 1
do SIWZ nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015

Formularz ofertowy

……miejscowość……, dnia ……………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
przedkładany Zamawiającemu – PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład
Górnośląski

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
do umowy ramowej pn.: „Regeneracja resorów typu 1XTA oraz sprzęgów śrubowych typu
PKP850KN", po zapoznaniu się z SIWZ nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015 oraz po uzyskaniu
wszelkich informacji niezbędnych do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności
jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, niniejszym składamy następującą ofertę:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015

1.

19

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za następujące wynagrodzenie ryczałtowe:
Przedmiot
oferty
A

Regeneracja resorów typu
1XTA oraz sprzęgów
śrubowych typu
PKP850KN

Wartość netto za regenerację 1 szt. resoru
typu 1XTA [zł]

Wartość netto za regenerację 1 szt.
sprzęgu śrubowego typu PKP850KN [zł]

B

C

……………………………………………….
(wartość podana cyframi)

……………………………………………….
(wartość podana cyframi)

……………………………………………….

……………………………………………….

(wartość podana słownie)

(wartość podana słownie)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, wraz z załącznikami do SIWZ, oraz że
przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w ich treści i uznajemy się za związanych
zawartymi w niej postanowieniami.
3. Oświadczamy, że wskazane ceny zostały skalkulowane w taki sposób, że zawierają
w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym również koszty
transportu).
4. Oferowane ceny są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług.
Oferta złożona w postępowaniu wykonawczym nie może być mniej korzystna od oferty
złożonej w niniejszym postępowaniu.
5. Oferujem następujący okres gwarancji na każdorazowo wykonaną usługę oraz wszystkie
zastosowane materiały – …………miesięcy licząc od daty odbioru należycie wykonanej
usługi przez Zamawiającego.
6. Oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury, zaś wystawienie faktury nastąpi nie wcześniej niż po protokolarnym
odbiorze przez Zamawiającego wykonanej usługi.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od
upływu terminu składania ofert. Ponadto oświadczamy, że w przypadku przeprowadzenia
przez Zamawiającego II etapu postępowania, będziemy się uważać za związanych złożoną
przez nas w tym etapie ofertą, przez okres 45 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
9. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia z należytą starannością, przy uwzględnieniu
zawodowego charakteru prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (art. 355
§ 2 Kodeksu cywilnego).
10. Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia firma nie będzie korzystała
z podwykonawców.
2.

11. Załączniki do niniejszego formularza ofertowego stanowią:
a) dokumenty, o których mowa w pkt 9 SIWZ,
b) pełnomocnictwa,

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 2
do SIWZ nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest

usługa regeneracji resorów typu 1XTA oraz sprzęgów

śrubowych typu PKP850KN.
Całość przedmiotu zamówienia podzielona jest na następujące zadania:
a) Zadanie nr 1 – regeneracja resorów typu 1XTA (ośmio – i dziewięciopiórwe),
b) Zadanie nr 2 – regeneracja sprzęgów śrubowych typu PKP850KN.
2. Zadanie nr 1 – Regeneracja resorów typu 1XTA.
2.1. Szacunkowa ilość resorów przekazywanych do regeneracji wyniesie 100 sztuk, przy
czym ilosć ta może ulec zmianie.
2.2. Resory będą przekazywane do naprawy przez Zamawiającego sukcesywnie w okresie
obowiązywania umowy.
2.3. Podstawowy zakres zamówienia:
a) czyszczenie resorów,
b) kwalifikacja resorów,
c) rozbieranie resorów,
d) czyszczenie piór,
e) kwalifikacja piór i badanie ich twardości,
f)

czyszczenie piór ze zgorzeliny,

g) kontrola międzyoperacyjna piór (kontrola wytarcia piór i brodawek piór),
h) śrutowanie utwardzające piór głównych,
i)

kompletowanie resorów,

j)

wyżarzanie odprężające piór,

k) smarowanie piór i zakładanie opaski technologicznej,
l)

grzanie zakładanie i zaciskanie opaski oraz wytłaczanie niektórych cech,

m) sprawdzenie ugięcia resorów pod obciążeniem próbnym,
n) kontrola montażu i wymiarów resorów,
o) cechowanie resorów,
p) zabezpieczenie resorów przed korozją,
q) kontrola ostateczna.
2.4.

Wykonawca obowiązany jest do potwierdzenia zgodności wyrobu z obowiązującymi
normami załączając do każdego zregenerowanego wyrobu pisemne Świadectwo
według

wzoru,

55611/01/U/2015.

stanowiącego

załącznik

nr

3

do

umowy

nr

EZ9-Ez6a-
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W przypadku konieczności wymiany podzespołów na nowe jest to możliwe tylko na

2.5.

podstawie protokołu kwalifikacyjnego sporządzonego przez wykonawcę usługi oraz
pisemnej zgody Zamawiającego co do dalszej realizacji usługi:


wymiana pióra głównego na nowe,



wymiana pióra pomocniczego na nowe,



wymiana opaski na nową przy braku możliwości regeneracji.

3. Zadanie nr 2 – Regeneracja sprzęgów śrubowych typu PKP850KN:
3.1.

Szacunkowa ilość sprzęgów przekazywanych do regeneracji wyniesie 100 sztuk,
przy czym ilosć ta może ulec zmianie.

3.2.

Sprzęgi będą przekazywane do naprawy przez Zamawiającego sukcesywnie
w okresie obowiązywania umowy.

3.3.

Podstawowy zakres zamówienia:

a) mycie i czyszczenie zewnętrzne przed demontażem,
b) demontaż,
c) mycie i czyszczenie poszczególnych części (kwalifikacja poszczególnych części)
elementów

d) wymiana

uszkodzonych

-

w

przypadku

konieczności

wymiany

podzespołów na nowe jest możliwe to tylko na podstawie protokołu kwalifikacyjnego
sporządzonego przez Wykonawcę usługi oraz pisemnej zgody Zamawiającego co
do dalszej realizacji usługi:


wymiana pałąka z nakrętką,



wymiana łubki,



wymiana nakrętki,



wymiana śruby dwustronnej,



wymiana rączki

e) montaż sprzęgu,
f)

badania i próby sprzęgu na stanowisku diagnostycznym (wskazana rejestracja
wyników),

g) smarowanie i konserwacja,
3.4.

Wykonawca obowiązany jest do potwierdzenia zgodności wyrobu z obowiązującymi
normami załączając do każdego zregenerowanego wyrobu pisemne Świadectwo
według

wzoru,

stanowiącego

Załącznik

nr

3

do

umowy

nr

EZ9-Ez6a-

55611/01/U/2015.
4. Łączna całkowita wartość wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć 100 000 zł
brutto.
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Załącznik nr 3
do SIWZ nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015

UMOWA RAMOWA nr …………………………………….
zawarta dnia ................... roku w Katowicach
pomiędzy:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00 - 681, ul. Hoża 63/67, NIP 526-25-42-704, REGON
017301607, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000322634, z kapitałem
zakładowym 844.885.320,00 zł wpłaconym w całości, w imieniu, którego działa:
Zakład Górnośląski
ul. Damrota 8, 40-022 Katowice
reprezentowany przez:
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ………………………………, NIP …………….., REGON ………………,
zarejestrowanym w ………………………………. pod nr ………………., z kapitałem zakładowym
…………………zł wpłaconym ………………………….., w imieniu, którego działa:
…………………………………………………………………………………………………………
reprezentowany przez:
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
zwaną dalej WYKONAWCĄ
w dalszej części zwanymi łącznie Stronami Umowy.

§1
Strony uzgadniają, że na zasadach uregulowanych w niniejszej umowie ramowej, Zamawiający
będzie udzielał Wykonawcy zamówień jednostkowych, których przedmiotem jest usługa
regeneracji resorów typu 1XTA oraz / lub sprzęgów śrubowych typu PKP850KN.
§2
1. Przedmiot Umowy winien być wykonany zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015 i winien obejmować wszystkie elementy określone
w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
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2. Szczegółowy zakres zadań podejmowanych przez Wykonawcę w ramach wykonania
i realizacji przedmiotu zamówienia będzie wskazany przez Strony w poszczególnych
zamówieniach jednostkowych.
3. Oferowane przez Wykonawcę w postępowaniu ramowym ceny jednostkowe netto dla
przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej.
4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz środki
niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca obowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy na zasadach
wymienionych w pozostałych zapisach niniejszej umowy oraz zgodnie z Zakładową
Instrukcją Technologiczną Wykonawcy i normami w niej przywołanymi.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w kontroli jakości wybranych przez
siebie prac w zakresie przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy, a jej skuteczne
zawarcie nie jest uzależnione od zgody żadnego organu lub podmiotu.
§3
1. Zamawiający, stosownie do potrzeb udzielenia zamówienia jednostkowego, będzie

uprawniony do zwrócenia się do Wykonawcy z zaproszeniem, kierowanym w formie
elektronicznej lub formie pisemnej, o przystąpienie do negocjacji lub złożenia oferty.
2. Zaproszenie do składania ofert zostanie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną

z adresu email Zamawiającego na adres mailowy Wykonawcy wskazany w Ofercie
Wykonawcy z dnia …………… lub poprzez elektroniczne zapytanie ofertowe (erfx) na
platformie zakupowej Zamawiającego (www.pkpenergetyka.logintrade.net).
3. W

wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego
przystępowania do negocjacji i złożenia w ich trakcie oferty lub każdorazowego złożenia
oferty w formie pisemnej, na warunkach nie gorszych niż te określone w Umowie Ramowej,
na każde wezwanie Zamawiającego.

4. W przypadku uzyskania w trakcie negocjacji porozumienia we wszystkich istotnych

kwestiach, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia jednostkowego.
5. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

jednostkowego Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia jednostkowego.
6. Zaproszenie może być przedstawione przez osoby działające na rzecz Zamawiającego,

chyba, że Zamawiający wskaże osoby wyłącznie uprawnione do przedstawienia zaproszeń
w jego imieniu.
7. Zaproszenie do negocjacji powinno określać szczegółowo przedmiot zamówienia, termin

realizacji zamówienia, miejsce oraz termin przeprowadzenia negocjacji.
8. Zaproszenie do złożenia ofert powinno określać szczegółowo przedmiot zamówienia, termin

realizacji zamówienia, miejsce oraz termin składania, kryterium wskazania ofert, określenie
terminu związania ofertą.
9. Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy wszelkich informacji, które mogą mieć
wpływ na zakres obowiązków Wykonawcy wynikających z przyjęcia do realizacji
zamówienia jednostkowego.
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10. Otrzymanie przez Wykonawcę zaproszenia do przystąpienia do negocjacji oraz złożenia
oferty lub do złożenia oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem zamówienia.
11. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie każdorazowo realizowane przez Wykonawcę na
podstawie poszczególnych zamówień jednostkowych.
12. Niniejsza umowa ramowa nie stanowi i nie kreuje zobowiązania Zamawiającego do umów
wykonawczych, jak również nie stanowi umowy przedwstępnej w rozumieniu art. 389 i n.
KC. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umów wykonawczych. Wykonawca
nie jest uprawniony do podnoszenia roszczeń z tytułu wyboru oferty innego Wykonawcy lub
zawarcia umowy wykonawczej z innym Wykonawcą.
13. Niniejsza Umowa kreuje zobowiązanie Wykonawcy do przystąpienia, na zaproszenie
Zamawiającego, do negocjacji i złożenia oferty realizacji przedmiotu zamówienia na
warunkach nie gorszych niż te wynikające z niniejszej umowy.
14. Żadna ze Stron niniejszej Umowy nie może w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego
wykonania postanowień Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej, powoływać się na
jakiekolwiek ustne ustalenia, dotyczące jej treści
§4
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy
wynosi:
a) w zakresie zadania nr 1 – w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia Wykonawcy
zamówienia jednostkowego,
b) w zakresie zadania nr 2 – w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia Wykonawcy
zamówienia jednostkowego.
2. Transport urządzeń do siedziby Wykonawcy odbywa się na koszt Wykonawcy transportem
własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na jego zlecenie.
3. Podstawą do przyjęcia usługi do realizacji jest każdorazowo Zamówienie wystawione przez
PKP Energetyka S.A.- Odział Usługi Zakład Górnośląski (w ramach niniejszej umowy)
4. Wszelkie ewentualne roboty dodatkowe wykraczające poza zakres ustalony w niniejszej
umowie podlegają odrębnym ustaleniom i odrębnej akceptacji Zamawiającego - w formie
pisemnej.
5. Po wykonaniu zamówienia, każdorazowo odbiór jednostkowego przedmiotu zamówienia
odbędzie się na podstawie podpisanego przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego,
którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
6. Do protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 5 Wykonawca dołączy każdorazowo pisemne
Świadectwo według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy
§5
1. Termin obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od daty zawarcia umowy do
31.12.2016 roku lub do przekroczenia kwoty wymienionej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
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2. Maksymalna całkowita wartość umowy nie może przekroczyć 100 000 PLN brutto.
3. W przypadku, gdy wartość netto wszystkich zawartych w ramach niniejszej Umowy
Ramowej zamówień jednostkowych zrealizowanych przez Wykonawcę osiągnie kwotę,
o której mowa w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy, Umowa Ramowa wygasa.
4. Umowa ramowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
5. Każdorazowo należyte wykonanie jednostkowego przedmiotu zamówienia zostanie
potwierdzone przez spisanie przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego.
§6
Ceny jednostkowe za jednostkowe za realizację przedmiotu umowy oferowane przez
Wykonawcę podczas postępowań jednostkowych w okresie obowiązywania umowy nie mogą
być wyższe niż ceny określone w Załączniku Nr 2 do Umowy Ramowej, o którym mowa
w § 2 ust. 3.
§7
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej
umowy określone zostanie w zamówieniu jednostkowym na podstawie przeprowadzonego
postępowania, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Płatności regulowane będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa
w § 5 ust. 5, bez żadnych zastrzeżeń i uwag.

4. Za datę zapłaty będzie się uznawać datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Jeżeli termin płatności faktury VAT będzie przypadał na sobotę lub na dzień ustawowo
wolny od pracy, termin płatności tej faktury upływał będzie wówczas w pierwszym
następującym po nim dniu roboczym.
6. Wykonawca obowiązany jest przywołać w fakturze numer zamówienia jednostkowego, na
podstawie, którego została wystawiona.
7. Do ceny netto za wykonanie jednostkowego przedmiotu zamówienia doliczony zostanie
podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zakończenia prac stanowiących przedmiot
umowy i wystawienia faktury.
8. Wykonawca wystawi Użytkownikowi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty wykonania usługi.
9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT, zarejestrowanym pod numerem NIP 52625-42-704, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę
posiadającego NIP ………………, do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
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§8
1. Wykonawca gwarantuje niezawodne działanie urządzeń stanowiących przedmiot niniejszej
umowy na okres .......... miesięcy. Za datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego uważa się
datę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, nie zawierającego żadnych uwag ani
zastrzeżeń. Podpisanie przez Wykonawcę protokołu zdawczo - odbiorczego jest
równoznaczne z przyjęciem obowiązków wynikających z gwarancji na niezawodne działanie
podzespołów naprawionych w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku wystąpienia w tym czasie uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest do jego
usunięcia na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia uszkodzenia przez
Zamawiającego (w formie elektronicznej lub pisemnej).
3. Gwarancja ulega wydłużeniu o czas usuwania wad. Wymienione w ramach gwarancji
wadliwe elementy zostaną objęte nową gwarancją na niezmienionych warunkach.
4. W wypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad przez Wykonawcę
w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej,
obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym usunięciem kosztami.
5. W przypadku usunięcia wady, termin ważności gwarancji dla przedmiotu naprawy lub
wymiany biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany.
6. Niezależnie od zobowiązań gwarancyjnych, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi
za usunięcie wad fizycznych, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz
wad powstałych lub wykrytych po odbiorze.
§9
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez
zapłatę kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji,
z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
odpowiadające stanowi odebranych prac, stwierdzone protokołem sporządzonym przy
udziale Zamawiającego.
2. W przypadku opóźnienia w realizacji usługi przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują
kary umowne w wysokości 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień
kalendarzowy opóźnienia.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, przy wcześniejszym pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu
z tego prawa. Zamawiający jest zobligowany do wystawienia noty obciążeniowej, jeśli do
takich potrąceń dojdzie.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek
ustawowych.
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5. Wykonawca ma prawo do wystawienia noty z tytułu odsetek za zwłokę, bądź doliczenia
odsetek do kolejnej faktury, pod odrębną pozycją.
6. Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
§ 10
1. Strony zobowiązane są zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące działalności
drugiej strony, w posiadanie, których weszły w związku z zawarciem oraz wykonaniem
niniejszej umowy.
2. W celu wykonania obowiązków wskazanych w § 10 ust. 1 Strony zobowiązują się
w szczególności do:
2.1. nie ujawniania żadnych informacji osobom trzecim, poza pracownikami Strony
związanymi z przygotowaniem lub realizacją umowy, chyba, że takie ujawnienie
informacji jest niezbędne dla realizacji niniejszej umowy, a osoby, którym informację
przekazano zgodziły się przestrzegać warunków zachowania poufności przynajmniej
w takim zakresie, jak określony w niniejszej umowie; Strona, która udostępniła
informację osobom trzecim ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia
dokonane przez takie podmioty;
2.2. strony nie będą robiły kopii informacji otrzymanych od drugiej Strony poza kopiami
niezbędnymi do jej wykonania; Wszelkie kopie informacji będą należały do strony,
która informacje udostępniła i powinny być oznaczone, jako „poufne”, „zastrzeżone”
lub o podobnej treści;
2.3. żadna ze stron nie będzie wykorzystywała informacji w posiadanie, których weszła
w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, w celu innym niż związany
z realizacją umowy;
2.4. w przypadku zaprzestania realizacji umowy, każda ze stron zwróci na żądanie drugiej
strony wszystkie posiadane przez nią kopie wskazanych przez stronę informacji;
Powyższe nie zwalnia strony z obowiązku zachowania w poufności powierzonych jej
informacji na zasadach określonych niniejszej umowie;
3. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków stron wynikających
z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności ustawy Prawo autorskie,
ustawy o ochronie własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
4. Przepisy niniejszego paragrafu pozostają w mocy, pomimo wygaśnięcia, rozwiązania,
odstąpienia lub zaprzestania realizacji niniejszej umowy.
§ 11
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą należności za którąkolwiek z faktur
wystawionych przez Wykonawcę, co najmniej 60 dni, pod warunkiem, że przynajmniej raz
Wykonawca wezwał Zamawiającego, za potwierdzeniem odbioru, do zapłaty zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. W razie rozwiązania niniejszej umowy, Strony zobowiązane będą do uregulowania
wzajemnych zobowiązań na zasadach obowiązujących w trakcie trwania umowy.
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§ 12
Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§ 13
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.

§ 14
1. Korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie doręczana na następujące
adresy Stron:
1.1. ze strony Zamawiającego:
a) dokładny adres: .............................................................................................................,
b) adres email: ...................................................................................................................,
1.2. ze strony Wykonawcy:
a) dokładny adres: ........................................................................................................,
b) adres email: ...............................................................................................................
2. W przypadku zmiany adresu do doręczeń lub innych danych wskazanych w § 14 ust. 1
Strona, której dane uległy zmianie, obowiązana jest nie później niż w terminie 3 dni,
poinformować o tym fakcie na piśmie lub drogą elektroniczną drugą stroną umowy.
§ 15
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.
§ 16
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez
obie Strony pod rygorem nieważności.
§ 17
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Kodeks Cywilny.
2. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd
Powszechny w Katowicach.
§ 18
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1. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Integralną częścią umowy stanowią załączniki:
2.1. Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, treść załącznika będzie odpowiadała treści
Załącznika nr 2 do SIWZ nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015
2.2. Załącznik nr 2 - Zestawienie cen jednostkowych za regenerację resorów typu 1XTA oraz /
lub sprzęgów śrubowych typu PKP850KN, załącznik zostanie sporządzony po wyborze
ofert.
2.3. Załącznik nr 3 - wzór protokołu zdawczo - odbiorczego.
2.4. Załącznik nr 4 - wzór świadectwa dopuszczenia do użytkowania zregenerowanego
podzespołu

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 3
do Umowy nr …………………

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY RESORÓW / SPRZĘGÓW*
PRZEKAZANYCH DO REGENERACJI

1. Wykonawca:

……………………………………….
……………………………………....
……………………………………….
2. Zawory przekazane do naprawy:
L.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa/ Typ resoru / sprzęgu*

Numer

Ilość [szt.]

Uwagi

Uwagi:

Przekazanie zaworów do naprawy dnia ……………………………
………………....…........................................
(czytelny podpis pracownika EZ9)

………………....…........................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)

Odbiór zaworów po naprawie dnia ………………………………….

………………....…........................................
(czytelny podpis pracownika EZ9)

*niepotrzebne skreślić

………………....…........................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 4
do Umowy nr …………………..

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

……………………………………………….

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Miejscowość i data wystawienia

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO UŻYTKOWANIA ZREGENEROWANEGO
PODZESPOŁU
NR...............................................

Niniejszym stwierdza się, że .................................................................................,
(rodzaj/typ podzespołu zregenerowanego)

Nr rysunku/typ: ..........................................................................................................................................,
(podać jeśli jest znany)

Wyprodukowany przez: .......................................................................................................................,
(nazwa producenta, podać jeśli jest znany)

Na który wydano świadectwo dopuszczenia typu - UTK Nr:
.................................,
(podać jeśli zostało wydane)

Ilość sztuk: ..............................................................................................................,

UTRZYMANIE PRZEPROWADZONO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI
W ZLECENIU PRZEPROWADZENIA UTRZYMANIA ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI
NORMAMI, WOBEC CZEGO DOPUSZCZA SIĘ PODZESPÓŁ DO UŻYTKOWANIA.
NINIEJSZE DOPUSZCZENIE JEST WAŻNE DO DNIA:
..................................................

………………....…........................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 4
do SIWZ nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

……miejscowość……, dnia ……………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia do
umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Regeneracja resorów typu 1XTA
oraz sprzęgów śrubowych typu PKP850KN", o których mowa w pkt 6.1 SIWZ nr Ez9-EZ6a55611/01/2015..

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 5
do SIWZ nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

……miejscowość……, dnia ……………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia do
umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Regeneracja resorów typu 1XTA
oraz sprzęgów śrubowych typu PKP850KN", na podstawie pkt 6.2 SIWZ nr EZ9-Ez6a55611/01/2015

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 6
do SIWZ nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015

Wykaz wykonanych usług

……miejscowość……, dnia ……………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia do umowy ramowej w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Regeneracja resorów typu 1XTA oraz sprzęgów śrubowych
typu PKP850KN" (SIWZ nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015), oświadczamy, że zrealizowaliśmy
z należytą starannością następujące usługi:

Lp.

Podmiot, na rzecz którego
realizowane były usługi

Przedmiot usługi

Wartość
wykonanej
usługi
(w zł netto)

Data
wykonania
usługi

Uwagi

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. usług.

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 7
do SIWZ nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015

Wykaz maszyn i urządzeń

……miejscowość……, dnia ……………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia do umowy ramowej w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Regeneracja resorów typu 1XTA oraz sprzęgów śrubowych
typu PKP850KN" (SIWZ nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015), oświadczamy, że w realizacji
przedmiotowego zamówienia wykorzystywane będą następujące maszyny i urządzenia:

Lp.

Rodzaj urządzenia

Ilość

Podstawowe dane techniczne (Model,
Producent)

1.
2.

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 8
do SIWZ nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015

Wykaz Przyrządów pomiarowych

……miejscowość……, dnia ……………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia do umowy ramowej w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Regeneracja resorów typu 1XTA oraz sprzęgów śrubowych
typu PKP850KN" (SIWZ nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015), oświadczamy, że w realizacji
przedmiotowego zamówienia wykorzystywane będą następujące maszyny i urządzenia:

Lp.

Rodzaj przyrządu

Ilość

Podstawowe dane techniczne (Model,
Producent)

1.
2.

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające wzorcowanie ww. przyrządów
pomiarowych.
…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 9
do SIWZ nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015

Wykaz osób

……miejscowość……, dnia ……………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia do umowy ramowej w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Regeneracja resorów typu 1XTA oraz sprzęgów śrubowych
typu PKP850KN" (SIWZ nr EZ9-Ez6a-55611/01/2015), oświadczamy, że w realizacji
przedmiotowego zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby:
Kwalifikacje zawodowe
Lp.

Imię i nazwisko

(w szczególności: rodzaj uprawnień,
specjalność)

Doświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia

1.
2.

W załączeniu przedkładamy decyzje o nadaniu uprawnień ………………. dla osób wskazanych
w wykazie.
…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)

