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UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu   Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul.Wilczy Dół 5
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-798
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych Tel.: (+48 22) 655 4675
Osoba do kontaktów: Jan Mączak
E-mail: _____ Faks: (+48 22) 655 4679

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL): www.metro.waw.pl
Adres profilu nabywcy (URL): _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów)
można uzyskać pod adresem:

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający
dostawa 35 pojazdów sześciowagonowych metra

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)

a) Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków, obiektu
budowlanego odpowiadającego
wymogom określonym przez
instytucje zamawiające

b) Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

c) Usługi
Kategoria usług: nr _____
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik XVIIA i XVIIB do
dyrektywy 2004/17/WE)

Główne miejsce lub lokalizacja
robót budowlanych

Główne miejsce realizacji dostaw
Stacja Techniczno-Postojowa
Kabaty w Warszawie

Kod NUTS
PL127

Główne miejsce świadczenia usług

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Zawarcia umowy ramowej

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba _____
lub, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej _____

Okres obowiązywania umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)
Okres w latach: _____ LUB miesiącach: _____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT _____ Waluta::
LUB Zakres: między _____ a _____ Waluta::

Częstotliwość zamówień, które mają zostać udzielone (jeżeli jest znana):
_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, na warunkach loco Stacja Techniczno – Postojowa Kabaty w
Warszawie (w przypadku drogi kolejowej: do stacji kolejowej PKP Warszawa Okęcie i łącznicą Metra
Warszawskiego Sp. z o.o. do STP Kabaty), fabrycznie nowych 210 wagonów metra, w tym 70 wagonów z
kabiną maszynisty i 140 wagonów pośrednich, zestawionych w 35 sześciowagonowych pojazdów trakcyjnych
metra, w tym również dostawę na okres gwarancji uzgodnionego z Zamawiającym kompletu fabrycznie nowych
części zamiennych podlegających obligatoryjnym wymianom, szybko zużywających się oraz mogących
być potencjalnie narażone podczas eksploatacji na zniszczenie lub uszkodzenia (w tym na skutek aktów
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wandalizmu) oraz niezbędnego fabrycznie nowego sprzętu, stanowisk, narzędzi i oprogramowania do obsługi,
serwisu i diagnostyki. Przedmiot zamówienia obejmuje również świadczenia dodatkowe, w szczególności
przeprowadzenie pomiarów, badań i prób odbiorczych, uzyskanie uzgodnień, zatwierdzeń i dokumentów
niezbędnych do dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania Pojazdów stanowiących Przedmiot Zamówienia,
świadczenie Usług Serwisowych oraz szkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników – zgodnie z
Umową, Specyfikacją Techniczną, dokumentacją techniczną, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
oraz przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34600000  

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)

tak nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do
tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wartość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 10 000 000,00 EUR

Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane
liczbowe): _____

Waluta::

LUB Zakres: między _____ a _____ Waluta::

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
_____

Jeżeli jest znana, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach: _____ LUB

dniach: _____
(od udzielenia zamówienia)

Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy): _____

LUB Zakres: między _____ a _____

Jeżeli jest znana, w przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji zaproszeń do
ubiegania się o zamówienie:
w miesiącach: _____ LUB

dniach: _____
(od udzielenia zamówienia)

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: _____ lub Rozpoczęcie _____(od udzielenia zamówienia)
LUB Rozpoczęcie 18/10/2010 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie 31/12/2013 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
I. Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości: 13 700 000,- zł
(słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100)
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które w terminie do dnia
18.08.2010r. do godz. 12.00 znajdzie się na koncie Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Bank Pekao S.A. nr 61
1240 6003 1111 0000 4947 4518
Wadium może też być wnoszone w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109
poz. 1158 z późn. zm.) składanych w oryginale przed złożeniem oferty, w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z
o.o., bud. 3A w pok. 218 w Dziale Finansowym w godz. 10.00 – 15.00 w terminie do dnia 18.08.2010r.
W przypadku składania wadium w formie gwarancji powinna ona być co najmniej gwarancją nieodwołalną,
bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym
prawem.
II. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, które stanowi 5% ustalonej w Umowie wartości zamówienia z
podatkiem VAT.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu nie wykonania lub
nienależytego wykonywania Umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno być wniesione w całości przed podpisaniem Umowy, na
rzecz Metra Warszawskiego Sp. z o.o. ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, w postaci:
-- w pieniądzu, na konto „Kaucja z tytułu zawarcia umowy na dostawę 35 wagonów metra” Bank Pekao S.A. nr
21 1240 6003 1111 0000 4942 9648,
lub
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących (jeżeli dotyczy)
1. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy wyliczyć w walucie PLN, z dokładnością do 1 grosza.
3. Cena oferty winna zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków
Wykonawcy – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
2004r. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami).

III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie (jeżeli dotyczy)
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców w rozumieniu art. 23
Prawa zamówień publicznych, i w tym przypadku:
1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Dokument zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności
wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający
ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa należy
przedstawić w formie oryginału.
2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
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3. wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa
i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.
4. warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt. 5 SIWZ muszą spełnić wszyscy Wykonawcy łącznie,
natomiast brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp, musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
5. Jeżeli najkorzystniejszą ofertą będzie oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie
żądał umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie składających ofertę.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków:
_____

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają
obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
II. W celu wykazania spełniaina warunków udziału w postępowaniu należy do oferty załączyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy do oferty załączyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu:
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu
udziału w wykonaniu części zamówienia, zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się
wykonać - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na
wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;
b) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego, osób
na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot
udostępnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega
na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.
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IV Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w
pkt 5.2.1-5.2.2 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt 6.2 SIWZ, iż w stosunku do
tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o ile podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia.
V. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
VI. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów o których mowa w:
1) pkt. II. 2 ppkt b), d) i e) – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) pkt. II.2 ppkt c) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4
– 8 ustawy.
VII. Dokumenty, o których mowa w pkt. VI.1) ppkt. a i c oraz pkt. VI.2), powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.VI.1) ppkt. b, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
VIII. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie dotyczące pkt. VII. w przedmiocie
dotyczącym wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
I. Wykonawca musi wykazać roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie rachunku zysków i strat pozycja
- Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi przy wariancie porównawczym lub – Przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów przy wariancie kalkulacyjnym) w wysokości nie mniejszej niż 500
mln PLN
II. Wykonawca musi wykazać wskaźnik bieżącej płynności za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie bilansu pozycja B.
Aktywa obrotowe, pozycja B.III Zobowiązania krótkoterminowe, pozycja B.I 2,3 – rezerwy krótkoterminowe) w
wysokości nie mniejszej niż 1,2.
Wyliczenie nastąpi zgodnie z wzorem
WBP = AO – N12/ZK – Z12
gdzie:
WBP – wskaźnik bieżącej płynności
AO – aktywa obrotowe
N12 – należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy
ZK – zobowiązania krótkoterminowe
Z12 – zobowiązania z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, należy do oferty załączyć
bilans i rachunek zysków i strat, oraz jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego
części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, spełniające warunki opisane w pkt. 5.2.3 SIWZ
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Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt. 5.2.3 SIWZ.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy):
I. Wykonawca musi wykazać, że posiada niezbędne doświadczenie w produkcji taboru metra i wykazać, że
wykonał i przekazał do eksploatacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 10 fabrycznie nowych pojazdów
metra złożonych z minimum 3 wagonów każdy, które otrzymały dokument dopuszczający do eksploatacji w
którymkolwiek kraju Unii Europejskiej .
II. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje zapleczem technicznym wraz z torem prób dla pojazdów metra,
wyposażonym w urządzenia pozwalające na sprawdzenie w ramach wstępnych prób odbiorowych poprawnego
działania systemu automatycznego prowadzenia pociągów,
III. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wdrożonymi technologiami produkcji, w tym co najmniej
spawaniem aluminium, komputerowymi systemami wspomagania projektowania, wdrożonym nowoczesnym
systemem sterowania silników trakcyjnych opartym na tranzystorach IGBT.
IV. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy do oferty załączyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
1. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek opisany w pkt.III. 2.3) pkt I.
z podaniem co było przedmiotem zamówienia, daty wykonania i adresów odbiorców wykonanego zamówienia
wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane należycie;
2. Opis toru prób, którym dysponuje Wykonawca, spełniającego warunek opisany w pkt. III.2.3) pkt II.;
3. Opis wdrożonych technologii produkcji, którymi dysponuje Wykonawca, spełniających warunek opisany w pkt.
III.2.3) pkt III

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak nie
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
_____

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych
za wykonanie usługi

tak nie
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena LUB Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do
najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji

Kryteria Waga Kryteria Waga
1. Cena wykonania Przedmiotu
Zamówienia

50 6. _____ _____

2. Zużycie energii elektrycznej 20 7. _____ _____
3. System utrzymania pojazdu 20 8. _____ _____
4. Ekologia 8 9. _____ _____
5. Wydłużenie gwarancji na cały pojazd
powyżej 30 miesięcy

2 10. _____ _____

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
_____
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)

EH/250/86/JM/10

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

tak nie

Okresowe ogłoszenie informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia ______ (dd/mm/rrrr)

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 17/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 23:59

Dokumenty odpłatne
tak nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): 24.40 Waluta:: PLN

Warunki i sposób płatności:
przelew na konto Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w banku Pekao S.A. nr 77 1240 6003 1111 0000 4940 9725

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 18/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

inny: _____

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)

Do: ______ (dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach: _____ LUB dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwierania ofert

Data: 18/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:30

Miejsce (jeżeli dotyczy):
Metro Warszawskie Sp. z o.o. ul. Wilczy Dół 5, Warszawa, pok. nr 101C bud. 3C

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak nie

_____
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak nie

Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH

tak nie

Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:
II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem
taboru ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Projekt wpisany został na Listę Projektów Indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
_____

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska
E-mail: _____ Tel.: +48 22 4587840
Faks: +48 22 4587700
Adres internetowy (URL): _____

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Kraj: _____
E-mail: _____ Tel.: _____
Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z Działem VI (Środki ochrony prawnej), Rozdział 2 (Odwołania), ustawy 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (J.t. Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska
E-mail: _____ Tel.: +48 22 4587801
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Faks: +48 22 4587700
Adres internetowy (URL): _____

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
29/04/2010  (dd/mm/rrrr)
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ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Oficjalna nazwa: Metro Warszawskie
Adres pocztowy: ul. Wilczy Dół 5
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-798
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 22 6554300
Osoba do kontaktów: Ireneusz Pietrzak
E-mail: _____ Faks: +48 22 6554679
Adres internetowy (URL): www.metro.waw.pl

II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW)

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____
Kraj: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: _____ Faks: _____
Adres internetowy (URL): _____

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oficjalna nazwa: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wilczy Dół 5
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-798
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Kancelaria w Budynku Portierni Głównej

Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 6554134

Osoba do kontaktów: Agnieszka Haman
E-mail: _____ Faks: +48 22 6554679
Adres internetowy (URL): _____
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ZAŁĄCZNIK B
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr _____ NAZWA _____

1) KRÓTKI OPIS
_____

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot _____ _____
Przedmioty dodatkowe _____ _____

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

_____
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane
liczbowe): _____

Waluta:: _____

LUB Zakres: między _____ a _____ Waluta:: _____

4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:_____ lub dniach: _____(od udzielenia zamówienia)
LUB Rozpoczęcie _____ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie _____ (dd/mm/rrrr)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

_____
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