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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420964-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Maszyny do wydawania biletów
2019/S 172-420964

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23
Grodzisk Mazowiecki
05-825
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Jodłowska
Tel.:  +48 227554760
E-mail: techniczny@wkd.com.pl 
Kod NUTS: PL913
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wkd.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wkd.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

I.6) Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa sprzedaży biletów za pośrednictwem biletomatów znajdujących się na linii WKD
Numer referencyjny: WKD10c-27-12/2019

II.1.2) Główny kod CPV
30144200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:techniczny@wkd.com.pl
www.wkd.com.pl
www.wkd.com.pl
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi pośredniczenia w sprzedaży biletów na przejazd pociągami
uruchomianymi przez Zamawiającego za pomocą 30 szt. automatów biletowych, będących własnością
Wykonawcy, zainstalowanych w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 146 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42933000
50316000
51500000
09332000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Linia kolejowa Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. od Warszawy Śródmieście WKD do Grodzisk
Mazowiecki Radońska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi pośredniczenia w sprzedaży biletów na przejazd
pociągami uruchomianymi przez Zamawiającego za pomocą 30 szt. automatów biletowych, będących
własnością Wykonawcy, zainstalowanych w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 3 do Umowy.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni:
1) dostawę i montaż na wskazanych stacjach i przystankach Zamawiającego biletomatów będących własnością
Wykonawcy,
2) możliwość dokonania płatności za bilety w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
3) uzupełnianie według potrzeb automatów biletowych w gotówkę do wydawania reszty,
4) obsługę menu w 5 językach: polski, angielski, niemiecki, rosyjski i ukraiński,
5) możliwość prowadzenia ciągłej sprzedaży biletów określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ „Opis przedmiotu
zamówienia” za pomocą biletomatów,
6) obsługę serwisową, w tym co najmniej:
a. serwis eksploatacyjny i konserwacyjny,
b. pełny zakres napraw urządzeń,
c. licencja oraz zmiana/aktualizacja oprogramowania.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do:
a. uzyskania akceptacji Zamawiającego dla konstrukcji biletomatów ich funkcjonalności oraz kolorystyki,
poprzez ocenę spełnienia wymagań określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ,
b. uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń na zamontowanie biletomatów na terenie kolejowym (jeżeli
dotyczy), w szczególności zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., Poz. 1186),
c. umieszczania wskazanych przez Zamawiającego znaków oraz logotypów na wszystkich biletomatach,
d. uzupełniania naklejek/oznaczeń, eksponowanych na biletomacie, które uległy zniszczeniu – zgodnie ze
wzorami ustalonymi z Zamawiającym,
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e. uzyskania akceptacji Zamawiającego dla wszystkich materiałów Wykonawcy oraz plansz reklamowych
emitowanych na ekranach biletomatów przed ich rozpowszechnieniem,
f. stosowania papieru termicznego do wydruku biletów zgodnego z opisem wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
4. Szacunkowa roczna wartość sprzedaży biletów WKD w automatach biletowych wynosi 6 868 000,00 złotych
brutto.
5. Wykonawca za wykonany przedmiot zamówienia otrzyma wynagrodzenie w formie prowizji liczonej od
wartości netto sprzedanych biletów WKD.
6. Wszystkie wpływy prowadzonej przez Wykonawcę sprzedaży, o której mowa w ust. 2 stanowią dochód
Zamawiającego i będą przekazywane przez Wykonawcę na wyodrębniony rachunek Zamawiającego zgodnie z
warunkami określonymi w umowie.
7. Opisując przedmiot zamówienia uwzględniono wymagania określone w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
10. Zamawiający wymaga, aby zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca oraz Podwykonawca,
zatrudniali na podstawie umowy o pracę, osoby dedykowane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do
realizacji przedmiotu zamówienia.
11. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z
2018 r. poz. 917 z późn.zm.) – osoby, które biorą udział w realizacji zamówienia, w szczególności wykonujące
czynności w zakresie serwisu technicznego i inkasenta.
12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin montażu automatów od momentu zawarcia umowy / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Proekologiczne / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 146 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. Szczegółowa instrukcja użytkowania
systemu miniPortal i ePUAP dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt
13 lit.d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, w zakresie przestępstwa określonego w art.
24 ust.1 pkt 13 lit. d (zgodnie z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 8
ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału określone w Rozdz. VII ust. 2 SIWZ. Zgodnie z art. 22 ust. 1b)
ustawy Pzp, o udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 2) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W celu
wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć JEDZ, który stanowi
Załącznik nr 2 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ - link: https://espd.uzp.gov.pl/welcome.W
celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ograniczy się do
ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji A-D w części
IV JEDZ i nie wypełniania żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
Informację o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom,nie
polegając jednocześnie na ich zasobach, Wykonawca zamieszcza w części II sekcja D JEDZ. Dodatkowo,w
sekcji tej należy zamieścić nazwy (firmy) Podwykonawców, jeśli jest już wiadome Wykonawcy, jakim
Podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.Zasady wypełniania JEDZ zostały
zamieszczone na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/
prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nichp odstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący każdego
z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca
wskazujący w JEDZ Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a na
których zasobach nie polega, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa
JEDZ dotyczący każdego z tych Podwykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców (np. Konsorcjum), JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ Wykonawcy lub JEDZ dotyczącym
każdego z podmiotów na którego zasoby powołuje się Wykonawca w zakresie Rozdz. VIII ust. 3 pkt a) - h)
SIWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

https://espd.uzp.gov.pl/welcome.W
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert,przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie warunku określonego w Rozdz. VII ust. 2 pkt 1) SIWZ, wymagane jest wykazanie przez
Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset
tysięcy złotych);
W przypadku wykazania posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w walucie innej niż
PLN,Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu publikowanego przez Narodowy Bank Polski z
dnia publikacji ogłoszenia, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs
średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Szczegółowy opis warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej, o której mowa
w sekcji III.1.2 Ogłoszenia o zamówieniu, został wskazany w Rozdz. VII ust. 2 pkt 1)SIWZ. Zamawiający
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ Wykonawcy tj.
a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert – zgodnie z warunkiem określonym przez Zamawiającego w Rozdziale VII
ust.2 pkt 1) SIWZ;
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt a).
Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do części zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania
warunku, o którym mowa w sekcji III.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z wykorzystaniem wzoru Załącznika nr 9 do SIWZ. Zamawiający
ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w
Rozdziale VII ust. 6 SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia zawodowego, Wykonawcy
mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy te podmioty zrealizują usługi, odnośnie do
których takie zdolności są niezbędne.
W celu oceny, czy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
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podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
b) zobowiązał się do osobistego wykonania części zamówienia, jeżeli wykaże, że samodzielnie spełnia
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie warunku określonego w Rozdz. VII ust. 2 pkt 2) SIWZ, wymagane jest wykazanie przez
Wykonawcę, że posiada zdolności techniczne i zawodowe tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert,
A jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje minimum
jedną usługę, w ramach której jest lub był operatorem co najmniej 20 sztuk biletomatów sprzedających bilety
komunikacji miejskiej lub bilety kolejowe przez okres 24 miesięcy.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie dokumentów, o których mowa w Rozdziale
VIII ust. 2 pkt c) SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Szczegółowy opis warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i zawodowej, o której mowa
w sekcji III.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu, został wskazany w Rozdz. VII ust. 2 pkt 2) SIWZ. Zamawiający
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ Wykonawcy tj. wykaz usług odpowiadających swoim
zakresem usługom określonym w warunku, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 2 pkt 2) SIWZ, wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
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1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
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
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
Szczegółowy opis wniesienia wadium oraz zabezpieczenia w Rozdz. XII i XIX SIWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe i płatnicze zawiera Wzór Umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy wspólnieubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich wpostępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawiezamówienia
publicznego.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem zgodnie z
postanowieniami Rozdz. XI SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia lub wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, zobowiązani są przed zawarciem umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, do
przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy
czym termin na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy jak i Zamawiającego, zawiera Wzór Umowy stanowiący
Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2019
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/12/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., ul. Stefana Batorego
23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, II piętro, pokój nr 202 Sala Konferencyjna.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego przez Zamawiającego - on-line.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Szczegółowy opis warunków otwarcia ofert został zamieszczony w Rozdz. XIV SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. cd. z pkt III.1.1) Ogłoszenia o zamówieniu -
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z nich. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności o których mowa w JEDZ. Dokumenty jakich będzie żądał Zamawiający są wymienione w
Rozdz.VIII ust. 2 i 3 SIWZ zamieszczonego na stronie Zamawiającego pod adresem www.wkd.com.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w Rozdz. XI ust. 4 SIWZ),zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
techniczny@wkd.com.pl . Zamawiający nie prowadzi komunikacji z Wykonawcą za pomocą Formularza do
komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami zostały zawarte w
Rozdz. XI SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
następujące dokumenty:

www.wkd.com.pl
mailto:techniczny@wkd.com.pl
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a) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt a) VIII rozdziału SIWZ – informację z odpowiedniego
rejestru albo,
W przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie:
— określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt
13 lit. d ustawy Pzp,
— określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp,
— określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.
b) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt b), c) i d) rozdziału VIII SIWZ – dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio,
że:
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt a) i pkt b) tiret drugi rozdziału VIII SIWZ, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt b)
tiret pierwszy rozdziału VIII SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu.
Zawartość oferty – kompletny zaszyfrowany plik, przesłany przez ePUAP, musi zawierać następujące
dokumenty:
1) Formularz ofertowy – wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ;
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania Zamówienia – sporządzone w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ;
3) Pełnomocnictwo/a jeżeli jest/są udzielane;
4) JEDZ dla Wykonawcy/każdego z Wykonawców występujących wspólnie oraz JEDZ dla każdego z
podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu;
5) oryginał dokumentu wadialnego (gwarancja lub poręczenie – jeżeli wnoszone jest w formie innej niż
pieniężna).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800 / 4587803

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ust. 179 – 198 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie
powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Terminy wniesienia
odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy
Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób; 2) Odwołanie
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej Zamawiającego; 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) powyżej wnosi
się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 4) Jeżeli Zamawiający nie
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż
w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn.zm.) jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800 / 4587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

