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1. DolnoSlqskie Pzedsiqbiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp6lka z
ograniczonq odpowiedzialno6ciq z siedzibq we Wroclawiu przy ulicy Hubskiej 6,
50-502 Wroclaw NIP PL 8992418059, REGON 932662047 (dalej: ,,Zamawiajqcy"),
zaprasza do skladania ofert w postqpowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Postqpowanie prowadzone jest na podstawie $ 13 ust 1 pkt 1 Regulaminu udzielania
zam6wie6 przez Dolkom sp.zo.o. oraz niniejszych Warunk6w Zam6wienia. Regulamin
dostgpny jest na stron ie i nternetowej Zamawiajqcego : http : //d ol ko m. p I

Pzedmiotem niniejszego zam6wienia jest zawarcie Umowy Ramowej z okre6leniem zasad
zakupu i spzeda2y nowych podklad6w strunobetonowych z zaladunkiem na Srodki
transportu Zamawiajqcego, wyspecyfikowanych w zalqczniku nr 1, kt6ry okreSla r6wnie2
typ podklad6w, szacunkowq iloS6, orientacyjne terminy zaladunku i warunkitechniczne ich
wykonania.

Oferowane przez Wykonawcg podklady strunobetonowe stanowiqce element nawierzchni
kolejowej, muszq by6:

4.1. Wprowadzone do obrotu w Polsce w spos6b zapewniajqcy pozytywnq weryfikacjq
podsystemu w ramach interoperacyjno5ci kolei, oraz

4.2. Dopuszczone do stosowania na sieci PKP PLK S.A.

Na potwierdzenie spelnienia powviszvch wvmaqaf wvmaoane iest zlo2enie na
wealan ie Zamawiaiaceoo :

5.1. W zakresie wprowadzenia do obrotu dokument6w potwierdzajqcych
wprowadzenie produktu do obrotu w Polsce w spos6b zapewniajqcy pozytywnq
weryfikacjq podsystem u, w rozum ien i u tech n icznych specyfi kacj i interoperacyj noSci
kolei, czego dowodem jest:

5.1.1. Kopia deklaracji zgodnoSci WE skladnika interoperacyjno5ci,

5.2. W zakresie dopuszczenia do stosowania na sieci PKP PLK S.A.

5.2.1. Kopia ,,Dopuszczenia" w trybie obowiqzujqcej w PKP PLK S.A. procedury
SMS PW-17, wraz z zalqcznikiem do ,,Dopuszczenia", stanowiqcym jego
integralnq czq6c.

Uwaga !

Niniejszy podpunkt 5.1 ma charakter informacyjny. Ustalenie sposobu wprowadzenia do
obrotu nale2y do podmiotu udostgpniajqcego produkt po nz pierwszy na rynku unijnym.

Termin wykonania zam6wienia: 2021 r.

Zamawiajqcy nie dopuszcza zloienie oferty czg6ciowej anioferty wariantowej.

EsoEy upowaTnione do kontaktu ze strony Zamawia]qcego.

Stanislaw Wr6blewski tel.697 047 606 e-mail : s.wrobl,ewski@dolkom. pl

Opis sposobu przygotowan ia oferty:

6.

7.

8.
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9.1. Ka2dy Wykonawca mo2e zlo2y6, tylko jednq ofertg z zastrze2eniem ust.2 $ 19
Regulaminu udzielania zam6wiefi przez Dolkom sp.zo.o.

9.2. Ofertg nale2y pzygotowa6 Sci6le wedlug wymagai okre6lonych w niniejszych
Warunkach Zam6wienia.

9.3. Umocowanie os6b podpisujqcych ofertg musiwynikad bezpo5rednio z dokumentow
dolqczonych do oferty. Oznacza to, 2e je2eli umocowanie takie nie wynika wprost z
dokumentu okre6lajqcego status prawny oferenta (odpisu z wla6ciwego rejestru lub
za6wiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej) to do oferty naleZy
dolqczye, oryginal lub notarialnie po6wiadczonq za zgodno56 z oryginalem kopiq
pelnom ocn ictwa udzielonego przez upowa2n ione osoby.

9.4. Wykonawca ponosiwszelkie koszty zwiqzane z pzygotowaniem izloZeniem oferty.

9.5. Oferta musi byc sporzqdzona w jqzyku polskim.

9.6. Wszystkie strony dokument6w powinny byd ponumerowane i parafowane przez
osobq (lub osoby, je2eli do reprezentowania Wykonawcy upowa2nione sq dwie lub
wiqcej os6b) podpisujqcq/podpisujqce ofertq zgodnie z tre6ciq dokumentu
okre6lajqcego status prawny oferenta lub tre5ciq zalqczonego do oferty
pelnomocnictwa.

9.7. Wszelkie miejsca w dokumentach, w kt6rych Wykonawca nani6sl poprawki lub
zmiany wpisywanej przez siebie treSci muszq by6 parafowane przez osobq (osoby)
pod pisuj qcqlpodpisujqce ofertg.

9.8. Zamawiajqcy nie dopuszcza dokonywania w tre6ci zalqczonych do niniejszych
Warunk6w Zam6wienia wzor6w dokument6w jakichkolwiek zmian (skr6t6w,
opuszczeni lub dopisk6w ) za wyjqtkiem miejsc wykropkowanych lub specjalnie
oznaczonych , np. gwiazdkq (.).

9.9. Zadne dokumentu wchodzqce w sklad oferty nie podlegajq zwrotowi przez

Tamawialqcego.

9.10. Wykonawca mo2e, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmieni6 lub wycofac
ofertg. Zadne dokumentu wchodzqce w sklad oferty nie podlegajq zwrotowi pzez
Zamawialqcego.

10. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

10.1. Oferty cenowe nale2y dostarczyd w niepzezroczystej, zabezpieczonel przed
otwarciem kopercie do siedziby Zamawiajqcego w wersji papierowej wraz
z wymaganymi dokumentami (odpis KRS lub CEIDG po5wiadczony za zgodno5c
z oryginalem przez Wykonawcq nie wcze5niej ni2 6 miesiqcy pzed uplywem
terminu skladania ofert, o6wiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu
w postepowaniu, o6wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia).

10.2. Kopertq nafezy 
"p*"e 

na$pujeco: oferta w sprawie ,,Zawarcia U**V n"r**"f
okre6lajqcej zasady zakupu i sprzeda2y nowych podklad6w strunobetonowych
z zaladunkiem nrsrodki transportu Zamawiajqcego w 2021 r. Nie otwierac przed

dniem 01.12.2020 r. do godz. 8.00. Na kopercie opr6cz opisu jw. umie6ci6 nazwg
i adres Wykonawcy onz nazwe Zamawiajqcego.
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11.

12.

10.3. Termin skladania ofert - do dnia 01.12.2020 r. do godz. 8.00.

10.4. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 01.12.2020 r. o godz. 8.05.

10.5. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z tre5ciq zlo2onych ofert oraz protokolem otwarcia
ofert Wykonawcy mog€l zapoznal sie od momentu pzekazania przez
Zamawiajqcego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub
uniewa2nieniu postepowania zakupowego.

Term in aliqzania ofertq

Wykonawca zostaje zuiqzany ofertq pzez 60 dni. Bieg terminu ntiqzania ofertq
rozpoczyna siq wraz z uplywem terminu skladania ofert.

Opis kryteri6w, kt6rymi bqdzie kierowal sig Zamawiajqcy przy wyborze ofert, ich
znaczenie i spos6b oceny.

12.1. Zamawiajqcy oceni i por6wna jedynie te oferty, kt6re nie bqdq podlega6 odzuceniu.

12.2. Zamawiajqcy odrzuca ofertq, je2eli:

12.2.1. JejtreS6 nie odpowiada Warunkom Zam6wienia.

12.2.2. Jej zloZenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepis6w o a u alczani u nieuczciwej kon kurencj i.

12.2.3. Zawiera ra2qco niskq ceng w stosunku do przedmiotu Zam6wienia.

12.2.4. Wykonawca nie Ao2yl w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego
wyja6nieh dotyczqcych zlo2onej oferty.

12.2.5. Zostala zlo2ona przez \Afukonawcg wykluczonego z postgpowania
zakupowego.

12.2.6. Wykonawca nie zgodzil sig na poprawienie omylek pisarskich
i rachunkowych w tre6ci oferty.

12.2.7. Jest niewa2nana podstawie odrgbnych pzepis6w prawa.

12.2.8. Zostala zlo2ona w formie niedopuszczonej niniejszym Regulaminem.

13.3. O odrzuceniu oferty Zamawilqcy niezwlocznie informuje Wykonawcg, kt6rego
ofertq odrzucil, podajqc uzasadnienie.

13.4. Oferty zostanq ocenione przez Zamawiaiqcego w oparciu o nastgpujqce kryteria:
kryterium,, 1 0070 ceny".

13.5. Zasady przy2nawania punkt6w w jedynym kryterium oceny ofert ,,100% ceny":
o w pzlpadku, gdydo postqpowania zlo2one zostanq, co naJmnle]I-wTe oferly nie

podlegajqce odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostanq obliczone wg
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15.

X min
W obliczana= 

- 

.Wmax
X obliczana

gdzie:

Wobticzana -warto5d punktowa, kt6rq nale2y Wznaczyc
W'"" - waga kryterium ceny - maksymalnaliczba punkt6w, kt6ra mo2e by6

przyznana w kryterium ceny ( W max = 100)

Xmin - wartoSd najni2szej ceny spo6r6d zlo2onych ofert V$konawc6w

)Gbri.="n" - warto66 ceny obliczanej oferty

13.6 Za najkozystniejszq zostanie uznana oferta, kt6ra otrzyma najwiqkszq ilo56
punkt6w. Wyliczenie punkt6w zostanie dokonane zgodnie z matematycznymi
zasadami zaokrqglania z dokladno5ciq do 2 miejsc po pzecinku.

13.7. Je2eli Zamawiajqcy nie moZe dokona6 wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglqdu
na to, 2e zostaly zlo2one oferty o takiej samej cenie, Zamawialqcy wezwie
Wykonawc6w, kt6zy zlo2yli te oferty, do zlo2enia w terminie okre6lonym przez
Zamawialqcego ofert dodatkowych.

13.8. Wykonawcy, skladajqc oferty dodatkowe, nie mogq zaoferowa6 cen wy2szych ni2
zaoferowane w zlo2onych ofertach.

Wadium

Zamawiajqcy nie 2qda wniesienia wadium.

Informacje o negociaciach handlowych z wykonawcami po zlo2eniu ofert

15.1. Zamawialqcy po zlo2eniu ofert pzeprowadzi dodatkowe negocjacje handlowe, do
kt6rych zaproszenizostanq Wykonawcy w liczbie okreSlonej ptzez Zamawiajqcego,
kt6rych oferty nie podlegajq odrzuceniu i uzyskajqngwy2sze oceny punktowe.

15.2. Po pzeprowadzeniu negocjacji handlowych Zamawiajqcy przekaze Wykonawcom,
biorqcym udzial w negocjacjach handlowych wykaz zmian wynikajqcych
z negocjacji, na podstawie kt6rych, Wykonawcy zlo2qostatecznq w formie zgodnej
z dopuszczonq dla skladania ofert. W przypadku gdy pzedmiotem negocjacji byla
tylko cena, wykonawcq, ktory nie przystqpil do negocjacji obowiqzuje cena
wskazana w ofercie sprzed negocjacji handlowych.

15.3. Miejsce i termin oraz formg zlo2enia ofert ostatecznych okre5la Zamawialqcy
w warunkach Zam6wienia lub zapraszalqc do negocjacji handlowych.

15.4. Oferta ostateczna danego Wykonawcy nie mo2e byi mniej korzystna od tej, kt6rq
zlo2yl on pzed negocjacjami handlowym.

Zawarcie umowy

16.1. Zamawiaiqcy udzieli niniejEZegozam6wie-nia temu Wykonawcy, kt6rego bilans ceny
wraz z kosztamitransportu Zamawialqcego od Wykonawcy do miejsca rob6t bqdzie
naj korzystn iejszy dla Zamawiajqcego.

16.2. Zamawiaiqcy moze zawrzel umowg z jednym lub wigcej niz jednym Wykonawcq.

16.
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17.

16.3. Je2eli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy
na realizacjq pzedmiotu zam6wienia, Zamawialqcy mo2e wybra6 innego
\AATkonawc7 i zawrze6 z nim umowe bez przeprowadzenia ponownego badania
i oceny ofert.

Zakof czenie postgpowania zaku powego

17.1. Postqpowanie mo2e zosta6 zamknigte bez dokonania wyboru oferty.

17.2. Zamawiajqcy niezwlocznie powiadomi pisemnie uczestnik6w postqpowania
o zamkniqciu postqpowania bez dokonania wyboru oferty.

Klauzula informacyina RODO

18.1. Zamawialqcy dzialalqc na mocy art. 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679zdnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME ( og6lne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.Uz. UEL 11922016 r,str. 1-88), zwanego
dalej,,RODO", informuje Pana/Paniq, 2e:

18.1.1. Administratorem Danych Osobowych jest Dolno6lqskie
Przedsiqbiorstwo Napraw lnfrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM
sp. zo.o., atana dalej Spotkq, z siedzibq pod adresem: 50-502
Wroclaw ul. Hubska 6.

18.1.2. W Spotce funkcjonuje adres iodo@dolkom.pl Specjalisty Ochrony
Danych Osobowych w Dolno6lqskim Pzedsigbiorstwie Napraw
lnfrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. zo.o., udostqpniony
osobom, kt6rych dane osobowe sq przetv'tarzane przez Spolkg.

18.1.3. Dane osobowe bgdq pzeM,tazane w celu:

18.1.3.1. przeprowadzenia postqpowania o udzielenie Zam6wienia,

18.1.3.2. wylonienia wykonawcy otaz udzielenia Zam6wienia
poprzez zaw ar cie U mowY,

18.1.3.3. przechowywanie dokumentacji postqpowania o

udzielenie Zam6wienia na wypadek kontroli prowadzonej
przez uprawnione organy i podmioty,

18.1.3.4. przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie
Zam6wienia do archiwum, a nastqpnie jej zbrakowania
(trwalego usuniqcia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykle - imiq , nazwisko, zajmowane
stanowisko, miejsce pracy a tak2e w przypadku zlo2enia
ptg'4ecnt@a, o_Swiadczei i innych dokumentow - dang
osobowe w nim zawarle.

18.1.4. Podstawq prawnq przetwa'rzania danych osobowych ptzez Spotkq jest

art.6ust.1 lit. c i f RoDo, pfzy czym za prawnie uzasadniony
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interes Spolki wskazuje sie koniecznoS6 przeprowadzenia
postqpowania o udzielenie Zam6wienia.

18.1.5. Dane osobowe bgdq udostgpniane innym odbiorcom, je2eli
przepisy szczeg6lne tak stanowiq.

18.1.6. Ma Pani / Pan prawo do 2qdania dostqpu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczqcych oraz ich sprostowania,
usuniqcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich pzetwarzania, a tak2e prawo do
przenoszenia danych.

18.1.7. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tzn. Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych.

18.1.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich
podania nie jest mo2liwe dopuszczenie do udzialu
w postgpowaniu o udzielenie Zam6wienia.

18.1.9. Spotka nie bqdzie przeprowadzal zautomatyzowanego podejmowania
decyzjiw tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

18.2. Wykonawca zobowiqzuje sie poinformowa6 w imieniu
Zamawialqcego wszystkie osoby fizyczne kierowane do realizaqi
Za m6wie n i a or az osoby fizy czne prowadzqce dziala I noS6 gospodarczq,
kt6re zostanq wskazane, jako podwykonawca, a kt6rych dane
osobowe zawarte sq w skNadanej ofercie lub jakimkolwiek
zalqczniku lub dokumencie skladanym w postepowaniu o udzielenie
Zam6wienia, o:

18.2.1. fakcie pzekazania danych osobowych Zamawiqqcemu,

1 8.2.2. przetwazaniu danych osobowych przez Zamawialqcego.

18.3. Na mocy arl. 14 RoDo, wykonawca zobowiqzuje sig wykona6 w imieniu
Zamawiajqcego obowiqzek informacyjny wobec os6b, o kt6rych mowa
w ustgpie 18.2. przekazujqc im tre56 klauzuli informacyjnej, o kt6rej mowa
w ustqpie 18.1. wskazujqc jednocze5nie tym osobom Wykonawcq, jako 2r6dlo
pochodzen ia danych osobowych, kt6rym i dysponowal bqdzie Zamawiajqcy .

Wykaz zalqcznik6w:

1. Zalqcznik nr 1 - Wykaz typow podkladow strunobetonowych, szacunkowych iloSci oraz
warunk6w technicznych ich wykonania

2. Zalqcznik nr 2 - Projekt Umowy Ramowej zzalqcznikami.

3. Zalqcznik-nr-3 - F€rmularzoferly"z zalqcznikaml ,--r/u;-!;;
tl) Y I{E K'irJ !t

. tS. t t\n:'mlcrn{'#irxlnsr'
19.11.2020 r.



Zalqcznik nr 1 do Warunk6w Zam6wienia

Wykaz typ6w podklad6w strunobetonowych,
ifoSci szacunkowych, orientacyjnych termin6w zaladunku na2021 r.

i warunki techniczne ich wykonania

lloSC szacunkowa ustalona na podstawie danych historycznych. Nie oznacza to, 2e takie ilo$ci bqdq
zam6wione w 2021 r. Te iloSci podano do oszacowania i ustalenia orientacyjnejwaftoScizam6wienia
oraz mo2liwoScioceny iwyboru najkozystniejszej ofefty w postepowaniu zakupowym prowadzonym na
podstawie Regulaminu udzielania zam6wieft pzez DOLKOM sp.zo.o.

Nazwa materialu
Orientacyjny termin

zaladunk6w

Podklad strunobetonowy
PS94/SB/1435/60E1

Sukcesywnie w okresie
od kwietnia do listopada

2021 r.

Podkfad strunobetonowy typu
PS83/SB/1 435149E1

Sukcesywnie w okresie
od kwietnia do listopada

2021 r.

Podklady maja by6 wykonane zgodnie z,,WTW|O lLK3a-5187101105 Podklad6w
i P odrolazdn ic Strunobetonowych" .
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