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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53979-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2019/S 024-053979

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:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez
budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”
Numer referencyjny: WKD10c-27-1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

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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Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla realizacji
inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej
nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”, przygotowanie wniosków wraz z wymaganymi
załącznikami o wydanie wszystkich niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych, a
także opracowanie materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy
robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych. Przedmiot
zamówienia obejmuje również przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), w którym Zamawiający
określił maksymalny zakres przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem Prawa Opcji.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 932 612.65 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
71322000
71248000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce wskazane przez Wykonawcę

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla realizacji
inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47
od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, przygotowanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami
o wydanie wszystkich niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych, a także opracowanie
materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych. Przedmiot zamówienia
sporządzony zostanie z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 29 ustawy Pzp. Przedmiot zamówienia
obejmuje również przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego. Przedmiot zamówienia w
szczególności obejmuje wykonanie następujących zadań w podziale na fazy i etapy realizacji zamówienia:
FAZA I – Projektowanie i kosztorysowanie (zamówienie podstawowe)
1) Etap 1 – Opracowanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej;
2) Etap 2 – Opracowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
(decyzji ostatecznej);
3) Etap 3 – Opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych;
4) Etap 4 – Opracowanie niezbędnej dokumentacji do projektu budowlanego, opracowanie wielobranżowego
projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę (decyzji ostatecznej);
5) Etap 5 – Opracowanie wizualizacji na potrzeby promocji projektu;
6) Etap 6 – Opracowanie projektów wykonawczych (bez branży srk i teletechniki);
7) Etap 7 – Certyfikacja na etapie projektowania inwestycji;
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8) Etap 8 – Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
9) Etap 9 – Opracowanie materiałów dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiarów
robót i kosztorysów inwestorskich oraz harmonogramu realizacji robót budowlanych.
FAZA II – Obowiązki na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych i pełnienie nadzoru autorskiego (zamówienie objęte prawem opcji)
10) Etap 10 – Obowiązki na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz
Załącznik nr 4 do SIWZ (Wzór umowy) jak również załączniki do tych dokumentów, w których Zamawiający
określił maksymalny zakres przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem Prawa Opcji. Zamawiający wymaga,
aby zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca oraz Podwykonawca, zatrudniali na podstawie umowy o
pracę, w wymiarze co najmniej ½ etatu minimum 2 osoby spośród ogółu osób dedykowanych przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.
We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, normom,
europejskim ocenom technicznym, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych,
wskazanym w SIWZ i załącznikach. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca
zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej równoważności zaoferowanych parametrów technicznych w
odniesieniu do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, jeżeli
środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną
mu przyznane.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kluczowego personelu / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 932 612.65 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 1370
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość do skorzystania z Prawa Opcji:
Zamawiający, wskazuje, iż minimalny zakres przedmiotu zamówienia, zwany dalej zakresem podstawowym,
dotyczy realizacji Fazy I, o której mowa w Rozdz. 4 ust. 4.2 pkt 4 ppkt a) OPZ - Załącznik nr 3 do SIWZ;
Zamawiający wskazuje, iż prawem opcji, zwanym dalej Prawo Opcji, objęta jest realizacja Fazy II, o której mowa
w Rozdz. 4 ust. 4.2 pkt 4 ppkt b) OPZ - Załącznik nr 3 do SIWZ.
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Prawo opcji będzie realizowane pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego zabezpieczenia środków
finansowych. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest doręczenie Wykonawcy przez Zamawiającego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający
najpóźniej w terminie 35 dni kalendarzowych przed zakończeniem Fazy I realizacji zamówienia (zamówienie
podstawowe) podejmie decyzję w sprawie realizacji Fazy II (prawo opcji).
W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu. Zamawiający zastrzega, iż nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji.

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:
Projekt ubiega się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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 oraz 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) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów, 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) 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
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.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://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-
narzedzie-do-wypelniania-jedzespd#;
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.

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd
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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/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw 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) - e)
SIWZ.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
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. 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 700 000,00 PLN (słownie: siedemset
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
wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający
przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
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
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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 powyższym pkt a).

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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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 prawnych. 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 niniejszej SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub 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
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 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 dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

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.
1) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednego lub więcej zamówień wykonał:
a) dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany) w zakresie budowy lub przebudowy
zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej obejmującej co najmniej jeden szlak kolejowy o długości minimum
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7,5 km w zakresie nawierzchni, podtorza, odwodnienia torów oraz budowę/przebudowę sieci trakcyjnej wraz z
konstrukcjami wsporczymi;
b) dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany) w zakresie budowy lub przebudowy minimum
jednej stacji kolejowej obejmującej nawierzchnię, podtorze, odwodnienie, sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami
wsporczymi oraz posiadającej co najmniej dwa (2) tory główne i trzy (3) krawędzie peronowe, wyposażoną w
komputerowe systemy urządzeń stacyjnych srk (sterowania ruchem kolejowym);
c) dokumentację projektową (obejmującą projekt budowlany) w zakresie budowy lub przebudowy obiektu typu:
most o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 20 m.
Zamawiający wymaga aby w oparciu o powyższe dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje o
pozwoleniu na budowę.
2) podczas realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował osobami, zgodnie z poniższym
wyszczególnieniem:
a) Koordynator projektu – posiadający doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym (jako Koordynator),
który to Zespół w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej dwa
opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej – każda obejmująca co najmniej projekt budowlany w
zakresie minimum pięciu branż (torowa, drogowa, mostowa, urządzenia srk, sieci trakcyjnej) – dla budowy lub
przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej, które obejmowały w swym zakresie łącznie co najmniej jeden szlak
i jedną stację kolejową, obejmującą przynajmniej dwa tory główne i trzy krawędzie peronowe, w oparciu o które
to dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę. Za jedną dokumentację
projektową uważa się dokumentację na podstawie której pozyskano co najmniej jedną decyzję o pozwoleniu na
budowę.
b)Główny projektant – posiadający uprawnienia: do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej
kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub do projektowania bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej mostowej lub do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz posiadający doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym (jako Główny projektant), który to
Zespół w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej dwa
opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej – każda obejmująca co najmniej projekt budowlany w
zakresie minimum pięciu branż (torowa, drogowa, mostowa, urządzenia srk, sieci trakcyjnej) – dla budowy lub
przebudowy zelektryfikowanej linii kolejowej, które obejmowały w swym zakresie łącznie co najmniej jeden szlak
i jedną stację kolejową, obejmującą przynajmniej dwa tory główne i trzy krawędzie peronowe, w oparciu o które
to dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę. Za jedną dokumentację
projektową uważa się dokumentację na podstawie której pozyskano co najmniej jedną decyzję o pozwoleniu na
budowę.
Cd w pkt VI. 3 Ogłoszenia o zamówieniu
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.:
Ad pkt 1) dot. powyższego warunku - wykaz usług odpowiadających swoim zakresem usługom określonym w
warunku, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 2 pkt 2) lit. A SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 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 należycie, przy czym dowodami,
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o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy lub inne dokumenty. Wzór wykazu usług stanowi
Załącznik nr 5 do SIWZ;
Ad pkt 2) powyższego warunku wraz z uzupełnieniem w pkt VI. 3 Ogłoszenia o zamówieniu - wykaz osób, o
których mowa w Rozdz. VII ust. 2 pkt 2) lit. B SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6
do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
następujące dokumenty:
a)zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt a) 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) niniejszego rozdziału SIWZ – dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Do oferty Wykonawca załączy kompletny zaszyfrowany plik, przesłany przez ePUAP, który powinien zawierać
następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy – wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z Załącznikiem nr 1A do SIWZ;
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania Zamówienia – sporządzone w przypadku gry 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).

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest do skutecznego wniesienia wadium w
wysokości 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,
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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 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 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 wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia 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
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/03/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 10/05/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/03/2019
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, POLSKA, 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

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
2. cd z pkt III.1.3) Ogłoszenia o zamówieniu -
c)Koordynator w branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – posiadający uprawnienia
do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów
budowlanych, który w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu do składania ofert, opracował w
charakterze projektanta w danej branży co najmniej dwie dokumentacje projektowe obejmujące co najmniej
projekt budowlany dla budowy lub przebudowy łącznie co najmniej 7 km nawierzchni torowej na dwutorowej
lub jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej, zawierających w swym zakresie co najmniej jeden szlak i
jedną stację kolejową, obejmującą przynajmniej dwa tory główne i trzy krawędzie peronowe, w oparciu o które
to dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę. Za jedną dokumentację
projektową uważa się dokumentację na podstawie której pozyskano co najmniej jedną decyzję o pozwoleniu na
budowę.

www.wkd.com.pl
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d)Koordynator w branży mostowej – posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej mostowej, który w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, opracował
w charakterze projektanta w danej branży co najmniej dwie dokumentacje projektowe obejmujące co najmniej
projekt budowlany dla budowy lub przebudowy obiektów inżynieryjnych takich jak: most, wiadukt, przepust,
ściany oporowe, estakady, tunele liniowe, naziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w tym opracował jako
projektant przynajmniej jeden obiekt typu: most kolejowy o rozpiętości najdłuższego przęsła minimum 20 m, w
ramach każdej z opracowanych dokumentacji projektowych.
e)Koordynator w branży zabezpieczenie i starowanie ruchem kolejowym – posiadający uprawnienia do
projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
który w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, opracował w charakterze
projektanta w danej branży co najmniej dwie dokumentacje projektowe obejmujące co najmniej projekt
budowlany dla budowy lub przebudowy zelektryfikowanych linii kolejowych zawierających w swym zakresie
łącznie co najmniej jeden szlak z samoczynną blokadą liniową, jedną stację kolejową, obejmującą przynajmniej
dwa tory główne i trzy krawędzie peronowe, wyposażoną w komputerowe systemy urządzeń stacyjnych
sterowania ruchem kolejowym.
Pozostałe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w SIWZ.
3) 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.

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
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.

mailto:techniczny@wkd.com.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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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:
31/01/2019
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