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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:538304-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Lokomotywy
2018/S 235-538304

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Rail Capital Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Józefa Bronikowskiego 12a
Bydgoszcz
85-426
Polska
Tel.:  +48 523201226 / 523201224
E-mail: rcp@rcplokomotywy.pl 
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.rcplokomotywy.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.rcplokomotywy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Wynajem i dzierżawa lokomotyw kolejowych

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa lokomotyw trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług utrzymania
Numer referencyjny: PW-RCP/128/10/2018

II.1.2) Główny kod CPV
34611000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego 12 (słownie: dwunastu) lokomotyw trakcyjnych
wraz z dostawą wyprawki oraz świadczenie usług utrzymania lokomotyw przez okres 72 miesięcy, liczony dla
każdej Lokomotywy z osobna od dnia protokolarnego odbioru Lokomotywy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
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do udzielenia zamówień dodatkowych, nieobjętych przedmiotem zamówienia podstawowego w wysokości
nieprzekraczającej 50 % wartości przedmiotu zamówienia podstawowego w zakresie wskazanym w SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50221000
50223000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zasady wskazywania miejsca dostawy, świadczenia Usługi Serwisu Utrzymania Planowego oraz Nieplanowego
zostały określone w SIWZ, jednak zawsze będzie to miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego 12 (słownie: dwunastu) lokomotyw trakcyjnych
wraz z dostawą wyprawki oraz świadczenie usług utrzymania lokomotyw przez okres 72 miesięcy, liczony dla
każdej Lokomotywy z osobna od dnia protokolarnego odbioru Lokomotywy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do udzielenia zamówień dodatkowych, nieobjętych przedmiotem zamówienia podstawowego w wysokości
nieprzekraczającej 50 % wartości przedmiotu zamówienia podstawowego w zakresie wskazanym w SIWZ.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) dostarczenia lokomotyw fabrycznie nowych tj. zbudowanych z fabrycznie nowych elementów, zespołów,
podzespołów, wcześniej nieeksploatowanych (dopuszcza się eksploatację podczas badań, jazd próbnych itp.
Wykonywanych w trakcie procedury odbiorczej),
2) dostawy lokomotyw w terminach zgodnych z Harmonogramem Dostaw, który zostanie ustalony z Wykonawcą
na etapie podpisania Ramowej Umowy Sprzedaży,
3) umożliwienia Zamawiającemu nadzorowania procesu produkcyjnego na warunkach szczegółowo
określonych w Projekcie Ramowej Umowy Sprzedaży,
4) przeprowadzenia w języku polskim, przed wydaniem każdej lokomotywy, szkolenia z zakresu obsługi i
eksploatacji danej Lokomotywy.
5) przygotowania oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie Dokumentacji Systemu Utrzymania
oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej dla Lokomotywy.
W ramach świadczenia usług utrzymania Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) świadczenia usług utrzymania planowego - usług utrzymania lokomotyw w zakresie zgodnym z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych
eksploatacji pojazdów kolejowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 226) oraz zgodnie z DSU do Poziomu 3 włącznie
przez okres 72 (siedemdziesięciu dwóch) miesięcy od dnia dostawy Lokomotywy,
2) świadczenia usług utrzymania lokomotyw w zakresie prac serwisowych i naprawczych, niewynikających z
DSU, a także usuwanie wad i awarii oraz ich skutków.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moc silnika spalinowego modułu dojazdowego Lokomotywy objętej Przedmiotem
Zamówienia / Waga: 4 punkty
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Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 3 punkty
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja Gotowości Technicznej / Waga: 2 punkty
Kryterium jakości - Nazwa: Montaż kabiny WC jako osobny moduł przedziału maszynowego / Waga: 1 punkt
Kryterium kosztu - Nazwa: Przepływy pieniężne (NPV) obliczone na podstawie cen zaoferowanych w formularzu
ofertowym / Waga: 100 punktów

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 102
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.03.02.00-00-0023/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Okres wskazany w punkcie II.2.7) to szacowany termin dostawy ostatniej z 12 lokomotyw wydłużony o okres 72
miesięcy świadczenia usług utrzymania dla ostatniej z lokomotyw.

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 posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu Zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 50 000 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową
oraz potencjał techniczno-organizacyjny i personel umożliwiający realizację zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki jeżeli wykaże, że
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1) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawę (dostawy) nie mniej niż 5 (pięciu) fabrycznie nowych
lokomotyw dopuszczonych do eksploatacji na terenie RP.
2) dysponuje:
a) co najmniej 10 pracownikami wykonującymi spawanie ręczne lub częściowo zmechanizowane stali, który
zdali egzamin kwalifikacyjny zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO 9606-1:2014-02.
b) co najmniej 1 pracownikiem wykonującym badania nieniszczące posiadającym co najmniej 2 stopień
uprawnień zgodnie z normą PN-EN ISO 9712:2012.
c) zapleczem technicznym do świadczenia usług utrzymania Lokomotyw wraz z następującym wyposażeniem:
— suwnica co najmniej 25T,
— podnośniki kutruffa co najmniej 4X15T,
— zapadania,
— waga,
— zaplecze socjalne i magazynowe.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych)

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum) muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz spełnić następujące warunki:
1) pełnomocnictwo wraz z umową konsorcjum należy przedłożyć z ofertą,
2) treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
4) dokumenty wymienione w Rozdziale III punkcie 3 ppkt od 5) do 6) oraz 8) SIWZ należy przekazać oddzielnie
dla każdego Wykonawcy; w odniesieniu do pozostałych dokumentów należy złożyć jeden wspólny dokument,
a w miejscu przeznaczonym na dane wykonawcy wpisać dane pełnomocnika (wskazując jednocześnie nazwy
(firmy) uczestników konsorcjum, w imieniu których pełnomocnik działa.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy zostały wskazane w SIWZ i załącznikach.

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
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
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Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych etapów postępowania prowadzonych w
formie negocjacji lub aukcji elektronicznej na warunkach określonych w Rozdziale VII SIWZ.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/01/2019
Czas lokalny: 14:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 4 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/01/2019
Czas lokalny: 14:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający opublikuje informację z otwarcia ofert w ten sam sposób, w który
opublikował SIWZ, tj. na stronie internetowej www.rcplokomotywy.pl oraz
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań
Bydgoszcz
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych
- Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

www.rcplokomotywy.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl


Dz.U./S S235
06/12/2018
538304-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 6

06/12/2018 S235
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 6

03/12/2018


