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Grodzisk Mazowiecki: Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 8 przejazdach kolejowych linii 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej w systemie Projektuj i buduj 
Numer ogłoszenia: 225108 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. , ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. 
mazowieckie, tel. 022 7554760, 7555564, faks 022 7552085. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wkd.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zabudowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 
8 przejazdach kolejowych linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w systemie Projektuj i buduj. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zabudowa 
urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 8 (ośmiu) przejazdach kolejowych linii kolejowej nr 47 Warszawa 
Śródmieście WKD - Grodzisk Mazowiecki Radońska wraz z robotami towarzyszącymi. Całość przedmiotu zamówienia 
obejmuje wykonanie następujących elementów: a) dokumentacji projektowej, w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia 
formalności związanych z rozpoczęciem robót oraz ich wykonaniem, w tym: - niezbędnych projektów budowlanych oraz 
projektów wykonawczych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; - uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej 
decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót, zgodnie z ustawą prawo budowlane, oraz uzyskanie innych 
niezbędnych do wykonania robót decyzji administracyjnych; - opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, zgodnie z wymogami PFU; b) wykonanie robót budowlanych w oparciu o wykonaną 
dokumentację projektową, c) realizacji szkoleń: - przedstawienie harmonogramu szkoleń 20 osób wskazanych przez 
Zamawiającego, wraz ze wskazaniem bloków tematycznych oraz liczby godzin szkoleń, - przeprowadzenie szkolenia, w tym 
szkolenia stanowiskowego, w zakresie umożliwiającym nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego utrzymania i 
obsługi systemów ssp na przejazdach kolejowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji 
zawierają: załącznik nr 2 do SIWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy) oraz załącznik nr 9 do SIWZ (Wzór umowy). 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.41.15-5, 71.32.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.21.33.20-2, 34.63.20.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
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Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 
80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. nr 42, poz. 275). Wadium wnosi się przed upływem 
terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Pekao S.A. nr 68 1240 5918 1111 0000 4910 0198. Kserokopię przelewu należy dołączyć do oferty. Datą wniesienia wadium 
jest data uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału 
razem z ofertą w osobnej kopercie opisanej: Wadium na zabudowę urządzeń ssp na 8 przejazdach kolejowych linii WKD w 
Sekretariacie Zarządu WKD sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, ul. Batorego 23, pokój nr 16 II piętro. Z treści gwarancji 
(poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 
związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Gwaranta/Poręczyciela. Wadium musi 
obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert. Nie 
wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i art. 46 ustawy 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na 
podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku wg załącznika nr 3 do SIWZ, o którym mowa w 
rozdziale VIII ust. 1 lit. a) SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie, tj.: a) w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał należycie prace projektowe odpowiadające swoim rodzajem pracom projektowym stanowiącym 
przedmiot zamówienia. Należy wykazać opracowanie co najmniej jednego projektu 
budowlanego/wykonawczego zabudowy/przebudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej 
na przejeździe kolejowym; b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie oraz zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Należy wykazać wykonanie co najmniej jednego 
zamówienia obejmującego zabudowę/przebudowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 
przejeździe kolejowym. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie 
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunku wg Załącznika nr 3 do SIWZ, o którym 
mowa w Rozdziale VIII ust. 1 lit. a) SIWZ oraz wypełnionych formularzy Wykaz wykonanych prac 
projektowych (tj. Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz Wykaz wykonanych robót budowlanych (tj. Załącznik nr 5 
do SIWZ), o których mowa odpowiednio w Rozdziale VIII ust. 1 lit. b) i c) SIWZ. Do wzmiankowanych 
formularzy (Załącznik nr 4 i nr 5) należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane zamówienia 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na 
podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunku wg załącznika nr 3 do SIWZ, o którym mowa w 
rozdziale VIII ust. 1 lit. a) SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: a) Funkcja: 
Projektant Wykształcenie: wyższe lub średnie techniczne Wymagane uprawnienia: Uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 
wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) 
i przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Wymagane doświadczenie: 
Doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu budowlanego/ wykonawczego dotyczącego 
budowy lub przebudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (ssp). b) Funkcja: Kierownik 
budowy Wykształcenie: wyższe lub średnie techniczne Wymagane uprawnienia: Uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności kolejowej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) i przepisów wykonawczych do tej 
ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Wymagane doświadczenie: co najmniej 3 (trzy) lata 
doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409). c) Funkcja: Kierownik robót w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Wykształcenie: 
wyższe lub średnie techniczne Wymagane uprawnienia: Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie lub 
bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., 
poz. 1409 ze zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisow prawa. Wymagane 
doświadczenie: ca najmniej 3 (trzy) lata doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy lub 
Kierownika Robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 
1409) przy wykonywaniu robót polegających na budowie/przebudowie urządzeń ssp na przejeździe 
kolejowym. W przypadku, gdy osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko Projektanta/Kierownika 
Budowy/Kierownika Robót, posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ich do 
prowadzenia zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE 
uznaje się, że osoby te mogą wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie 
swojego zawodu, po dopełnieniu formalności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz 
zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U. 2001 Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). Ocena spełniania warunków szczegółowych nastąpi 
na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, o 
którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 lit. a) oraz wypełnionych przez Wykonawcę formularzy Wykaz osób, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (tj. Załącznika nr 6 do SIWZ) i Oświadczenie, że 
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (tj. 
Załącznik nr 6A do SIWZ), o których mowa odpowiednio w Rozdziale VIII ust. 1 lit. e) i f). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku nastąpi na 
podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, o którym 
mowa w Rozdziale VIII ust. 1 lit. a) SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

a) formularz Oferta o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do SIWZ, b) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do 
podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę określające zakres umocowania, w przypadku gdy 
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, c) pełnomocnictwo zgodne z art. 23 ust. 2 ustawy, w przypadku składania oferty 
przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub 
notarialnie potwierdzonej kopii. d) pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne 
zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i 
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doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Zamawiający wymaga, aby składany dokument wskazywał: - zakres dostępnych Wykonawcy 
zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakres i okres udziału innego 
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia: wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną 
formę uczestnictwa innego podmiotu w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje). 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki tych zmian zostały określone w Załączniku nr 9 do SIWZ (Wzór 
umowy) 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.wkd.com.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wykonawcy mogą odebrać SIWZ w wersji 
wydrukowanej w siedzibie Zamawiającego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Batorego 23, pokój nr 9 w godz. 9:00-14:00 lub 
złożyć wniosek o przesłanie SIWZ pocztą. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2014 godzina 10:00, 
miejsce: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki pokój nr 16 (piętro II) - 
Sekretariat WKD sp. z o.o.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


