Krośnice dnia 25 luty 2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00zł (zapytanie ofertowe)

I. Nazwa i adres Zamawiającego (Beneficjenta):
Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice
NIP: 916-13-04-684
REGON: 931934704

II. Przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia:
Usługa polegająca na wykonaniu naprawy rewizyjnej na poziomie P4 dwóch wagonów osobowych typu
letniego 4kW w oparciu o Dokumentację Systemu Utrzymania wagonów wąskotorowych typu 4Kw serii Btx
zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oddzielnie dla dwóch zadań obejmujących przedmiot
zamówienia:
Część 1 (dla zadania nr 1): Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu wąskotorowego osobowego 4Kw nr
002 (nr fabryczny 1353)
w ramach projektu grantowego: „Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 002 (1353) w celu
umożliwienie dalszego udostępniania oferty turystycznej przewozów po Dolinie Baryczy Krośnicką Koleją
Wąskotorową jako narzędzia w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy”
Część 2 (dla zadania nr 2): Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu wąskotorowego osobowego 4Kw nr
004 (nr fabryczny 1354)
w ramach projektu grantowego: „Wykonanie naprawy rewizyjnej P4 wagonu kolejowego nr 004 (1354) w celu
umożliwienie dalszego udostępniania oferty turystycznej przewozów po Dolinie Baryczy Krośnicką Koleją
Wąskotorową jako narzędzia w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy”
Wykonawcy mogą w ramach przedmiotowego zamówienia składać oferty częściowe. Wykonawcy mogą składać
ofertę do jednej lub dwóch części zamówienia.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Część I (dla zadania nr 1):
a) Demontaż ławek oraz desek pudła wagonu,
b) podniesienie wagonu, demontaż i wytoczenie wózków jezdnych,
c) rewizja czopów skrętu wózka wraz z udrożnieniem elementów smarnych,
d) rewizja ramy wagonu, usuniecie rdzy i zakonserwowanie wraz z podłużnicami i poprzecznicami,
e) rewizja ślizgów bocznych,
f) demontaż urządzeń cięgłowych, weryfikacja stanu, ewentualna naprawa, ponowny montaż,
g) wywiązanie zestawów kołowych z wózków tocznych,
h) pomiar profili obręczy,
i) rewizja resorów wraz z wykonaniem pomiarów,

j) Rewizja panewek ślizgowych i ślizgów maźniczych,
k) wykonanie pomiarów wózków,
l) rewizja gniazda czopu skrętu wózka,
ł) odmalowanie zestawów kołowych i wózków,
m) montaż wózków do wagonu,
n) dwukrotne malowanie stelaża wagonu na kolor czarny farbą dopuszczoną do stosowania bezpośrednio na
rdzę,
o) dwukrotne malowanie dachu wagonu z obu stron farbą dopuszczoną do stosowania bezpośrednio na rdzę z
zachowaniem obecnej kolorystyki dachu,
p) Sporządzenie dokumentacji z naprawy P4 wraz z wymaganymi kartami pomiarowymi zgodnie z
Dokumentacją Systemu Utrzymania (protokół + karty pomiarowe), wykonanie jazdy próbnej po naprawie oraz
sporządzenie protokołu z jazdy próbnej
Rewizja na poziomie P4 powinna być przeprowadzona w oparciu o Dokumentacje Systemu Utrzymania
Wagonów Wąskotorowych typu 4Kw serii Btx zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
Wykonawca w celu dokonania prawidłowej wyceny, szczegółowego zakresu naprawy oraz miejsca prowadzenia
naprawy powinien dokonać wizji lokalnej
Miejsce wykonania naprawy rewizyjnej
Teren Krośnickiej Kolei Wąskotorowej – woj. dolnośląskie, powiat Milicki, gmina Krośnice,
miejscowość: Krośnice, ul. Parkowa 30.
Zamawiający nie wyraża zgody na transportowanie wagonu wąskotorowego do specjalistycznego
zakładu, z zastrzeżeniem, że w trakcie wykonywania naprawy zaistnieją okoliczności, które
uniemożliwią wykonanie naprawy na terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej. Ciężar udowodnienia
konieczności przewiezienia wagonu do specjalistycznego zakładu spoczywa na Wykonawcy, a
Zamawiający musi wyrazić na to zgodę. W takim przypadku wszelkie koszty związane z transportem
oraz dźwigami ponosi Wykonawca.
Miejsce dokonania odbioru wagonu po naprawie
Teren Krośnickiej Kolei Wąskotorowej – woj. dolnośląskie, powiat Milicki, gmina Krośnice, miejscowość:
Krośnice, ul. Parkowa 30.
Okres rękojmi i gwarancji na jakość wykonanych prac 12 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru.
2. Część II (dla zadania nr 2):
a) Demontaż ławek oraz desek pudła wagonu,
b) podniesienie wagonu, demontaż i wytoczenie wózków jezdnych,
c) rewizja czopów skrętu wózka wraz z udrożnieniem elementów smarnych,
d) rewizja ramy wagonu, usuniecie rdzy i zakonserwowanie wraz z podłużnicami i poprzecznicami,
e) rewizja ślizgów bocznych,
f) demontaż urządzeń cięgłowych, weryfikacja stanu, ewentualna naprawa, ponowny montaż,
g) wywiązanie zestawów kołowych z wózków tocznych,
h) pomiar profili obręczy,
i) rewizja resorów wraz z wykonaniem pomiarów,
j) Rewizja panewek ślizgowych i ślizgów maźniczych,

k) wykonanie pomiarów wózków,
l) rewizja gniazda czopu skrętu wózka,
ł) odmalowanie zestawów kołowych i wózków,
m) montaż wózków do wagonu,
n) dwukrotne malowanie stelaża wagonu na kolor czarny farbą dopuszczoną do stosowania bezpośrednio na
rdzę,
o) dwukrotne malowanie dachu wagonu z obu stron farbą dopuszczoną do stosowania bezpośrednio na rdzę z
zachowaniem obecnej kolorystyki dachu,
p) Sporządzenie dokumentacji z naprawy P4 wraz z wymaganymi kartami pomiarowymi zgodnie z
Dokumentacją Systemu Utrzymania (protokół + karty pomiarowe), wykonanie jazdy próbnej po naprawie oraz
sporządzenie protokołu z jazdy próbnej
Rewizja na poziomie P4 powinna być przeprowadzona w oparciu o Dokumentacje Systemu Utrzymania
Wagonów Wąskotorowych typu 4Kw serii Btx zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
Wykonawca w celu dokonania prawidłowej wyceny, szczegółowego zakresu naprawy oraz miejsca prowadzenia
naprawy powinien dokonać wizji lokalnej
Miejsce wykonania naprawy rewizyjnej
Teren Krośnickiej Kolei Wąskotorowej – woj. dolnośląskie, powiat Milicki, gmina Krośnice,
miejscowość: Krośnice, ul. Parkowa 30.
Zamawiający nie wyraża zgody na transportowanie wagonu wąskotorowego do specjalistycznego
zakładu, z zastrzeżeniem, że w trakcie wykonywania naprawy zaistnieją okoliczności, które
uniemożliwią wykonanie naprawy na terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej. Ciężar udowodnienia
konieczności przewiezienia wagonu do specjalistycznego zakładu spoczywa na Wykonawcy, a
Zamawiający musi wyrazić na to zgodę. W takim przypadku wszelkie koszty związane z transportem
oraz dźwigami ponosi Wykonawca.
Miejsce dokonania odbioru wagonu po naprawie
Teren Krośnickiej Kolei Wąskotorowej – woj. dolnośląskie, powiat Milicki, gmina Krośnice, miejscowość:
Krośnice, ul. Parkowa 30.
Okres rękojmi i gwarancji na jakość wykonanych prac 12 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru.

IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełnią warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego tj.:
a) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
b) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
c) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia;
d) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe umożliwiające realizację zamówienia
2. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do pkt.1.1 a),b) i c)
Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest złożenia oświadczenia na formularzu
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Zamawiający stawia szczegółowy warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej. W
zakresie zdolności zawodowej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 8 lat przed dniem
upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
przynajmniej jedną naprawę rewizyjną na poziomie P4 i/lub P5 pojazdu kolejowego.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku przedłoży dokument potwierdzający wykonanie co
najmniej jednej naprawy rewizyjnej na poziomie P4 i/lub P5 pojazdu kolejowego.
4. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie jest podmiotem powiązanym z
Zamawiającym (Beneficjentem) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia
opieki lub kurateli

V. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
1. Jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2. Jeżeli jest niekompletna,
3. Jeżeli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowych,
4. Jeżeli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,
5. Jeżeli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (Beneficjentem), o
którym mowa w pkt. IV ppkt. 4 za wyjątkiem przypadku gdy Zamawiający (Beneficjent) nie otrzyma żadnej
oferty w dwóch kolejnych postępowaniach lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, dopuszcza się
zawarcie umowy z wykonawcą będącym podmiotem powiązanym z Zamawiającym (Beneficjentem). Zawarcie
umowy z podmiotem powiązanym może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy wniosek Zamawiającego
(Beneficjenta) uzasadniający występowanie obiektywnych przesłanek, że na rynku nie istnieje inny potencjalny
wykonawca danego zamówienia zostanie zaakceptowane przez instytucję pośredniczącą, z którą Beneficjent
(Zamawiający) zawarł umowę o dofinansowanie.

VI. Unieważnienie postępowania
1. Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z
niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zamówienie nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia zamówienia.

VII. Sposób obliczania ceny.
1. Wykonawca wyliczy cenę oferty zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz
ofertowy) z zachowaniem wskazanych w nim części.
2. Oferta musi zawierać cenę jednej lub dwóch części zamówienia.
3. Cenę każdej z części należy podać jako wartość netto, VAT i brutto.

4. Cena ofertowa każdej części brutto jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie podatki i opłaty wynikające z
przepisów prawa.
5. Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług –
VAT.
6. W przypadku zastosowania obniżonej stawki VAT należy podać podstawę prawną
7. Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto ), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a
końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

VIII. Płatność
Jednorazowa dla każdej z części zamówienia, w terminie 30 dni od daty dostarczenia poprawienie wypełnionej
faktury/ rachunku do Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice, w formie przelewu po
uprzednim
zrealizowaniu
przedmiotu zamówienia/części przedmiotu zamówienia, potwierdzonego
bezusterkowym protokołem odbioru prawidłowo wykonanych prac.
Potwierdzeniem prawidłowo wykonanych prac, będących podstawą sporządzenia bezusterkowego protokołu
odbioru każdej z części zamówienia będzie:
- przedłożenie dokumentacji z naprawy P4 wraz z wymaganymi kartami pomiarowymi zgodnie z DSU (protokół
wraz z kartami pomiarowymi),
- wykonanie jazdy próbnej po naprawie oraz sporządzenie protokołu z jazdy próbnej,
- protokół z wykazem i zakresem wykonanych robót,
- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu naprawy zgodnie ze sztuką i znajomością techniczną w sposób
rzetelny i zgodny z obowiązującymi procedurami i przepisami,

IX. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie należy zrealizować od dnia podpisania umowy do dnia 6 kwietnia 2021r.
Za wykonanie usługi w terminie uznaje się termin przedłożenia przez Wykonawcę, zawiadomienie o
zakończeniu wykonania wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia wraz z kartami pomiarowymi
wykonanymi zgodnie z DSU i oświadczeniem o wykonaniu naprawy zgodnie ze sztuką i znajomością techniczną
w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi procedurami i przepisami.
Odbiór wykonanych prac wraz z wykonaniem jazdy próbnej i sporządzeniem protokołu z jazdy próbnej nastąpi
w terminie do 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich prac
objętych przedmiotem zamówienia.
Okres rękojmi i gwarancji: 12 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

X. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
10.1 Kryteria formalne
- oferta sporządzona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
kompletna i podpisana wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami
- do oferty należy załączyć: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego)

- do oferty należy załączyć: klauzule informacyjną RODO wg. załącznika nr3 do zapytania ofertowego
- do oferty zależy załączyć dokument potwierdzający wykonanie co najmniej jednej naprawy rewizyjnej
na poziomie P4 i/lub P5 pojazdu kolejowego.
- ofertę podpisuje osoba uprawniona do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy lub osoba
przez nią upoważniona. W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną należy załączyć
upoważnienie
Oferty niekompletne zostaną odrzucone, przy czym Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego
uzupełnienia oferty przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego na
adres mailowy podany w formularzu oferty informacji o konieczności uzupełnienia oferty.
-kryterium formalnego nie spełnia oferta złożona po terminie.
10.2. Kryterium wyboru oferty
Cena brutto zamówienia - 100%
Sposób obliczania ceny
- cena ofert będzie obliczana dla każdej z części osobno
- przez cenę oferty rozumie się wartość ogółem (brutto) części oferty wraz z podatkiem VAT
- wyliczenia ilości punktów dokonuje się dla każdej z części osobno.
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie n/w wzoru:
Cn
P(1) = ------------ x 100 pkt. x 100%
Cb
gdzie:
P(1) - otrzymane punkty,
C b – cena oferty badanej,
C n– cena najniższa spośród złożonych ofert.

XI. Określenia miejsca, sposobu i terminu składania ofert
a) ofertę należy sporządzić wg. załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1),
b) załączniki do oferty należy sporządzić wg. załączonych wzorów (załącznik nr 2 i 3),
c) ofertę należy sporządzić czytelnie i w języku polskim,
d) oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli ze strony Wykonawcy lub
osobę przez nią upoważnioną,
e) do oferty należy załączyć wszystkie wymagane załączniki, kopie załączonych dokumentów należy potwierdzić
za zgodność z oryginałem,
f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
g)każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
h) oferty należy składać :
- na adres mailowy: akozinska@ug.krosnice.pl (w formie skanu podpisanej oferty wraz z wszystkimi
wymaganymi załącznikami) , lub

- za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Urząd Gminy w Krośnicach, ul. Sportowa 4, 56-320
Krośnice lub
- osobiście w sekretariacie znajdującym się na parterze Urzędu Gminy Krośnice ul. Sportowa 4, 56320 Krośnice
i) w przypadku ofert składanych osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera ofertę należy złożyć w
zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta złożona na zapytanie ofertowe: Usługa polegająca na wykonaniu
naprawy rewizyjnej na poziomie P4 dwóch wagonów osobowych typu letniego 4kW”.
W przypadku ofert składanych za pośrednictwem maila (elektronicznie) w tytule maila lub opisie maila należy
wpisać „Oferta złożona na zapytanie ofertowe: Usługa polegająca na wykonaniu naprawy rewizyjnej na
poziomie P4 dwóch wagonów osobowych typu letniego 4kW”.
j) termin składania ofert: do dnia 8 marca 2021r. do godziny 15.00
W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście liczy się data i godzina wpływu
oferty do Urzędu Gminy w Krośnicach. W przypadku ofert składnych drogą elektroniczną na adres mailowy
wskazany w ppkt. h) uważa się za ofertę złożona w terminie jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem
terminu i godziny składania ofert.

XII. Zawartość oferty
Ofertę należy sporządzić wg. wzór stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Oferta musi
zawierać wszystkie treści zawarte we wzorze. W formularzu należy wpisać: pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy,
adres mailowy do korespondencji elektronicznej, NIP oraz REGON, cenę jednej lub dwóch części zamówienia
obejmującą cenę netto, VAT i brutto (cenę należy podać cyfrowo i słownie), akceptację formy płatności w
postaci oświadczenia.

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Kary umowne
Strony zastrzegają kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% należnego wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki. Wartość ogółem naliczonej kary umownej nie może być
większa niż 50% umownego wynagrodzenia Wykonawcy
b) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 20% umownego wynagrodzenia
Wykonawcy
1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 1%
wynagrodzenie umownego Wykonawcy. W przypadku wykonania przez Wykonawcę, do
dnia odstąpienia od umowy, części prac objętych umową, zostaną one zinwentaryzowane i
rozliczone.

2. Możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
- zmiany terminu (wydłużenie terminu) realizacji spowodowane sytuacją związaną z pandemią COVID19 po stronie Wykonawcy (m.in. chorobą/kwarantanną pracowników Wykonawcy uniemożliwiającą wykonanie
prac, problem z dostawą części spowodowaną pandemią COVID- 19.) Każdorazowo wydłużenie terminu z
powodu pandemii COVID– 19 musi być przez Wykonawcą uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez
Zamawiającego;
- zmiany terminu (wydłużenie terminu) realizacji zamówienia w sytuacji, gdy w trakcie wykonywania
naprawy zaistnieją okoliczności, które uniemożliwią wykonania

naprawy na terenie Krośnickiej Kolei

Wąskotorowej, a wykonanie naprawy będzie wymagało transportu wagonu do specjalistycznego zakładu.
Ciężar udowodnienia konieczności przewiezienia wagonu do specjalistycznego zakładu spoczywa na
Wykonawcy. Zamawiający musi wyrazić zgodę zarówno na przewiezienie wagonu do specjalistycznego zakładu
jak i na wydłużenie terminu realizacji zamówienia;
- zmiany terminu (wydłużenie terminu) realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia wyjątkowo
niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwią wykonywanie naprawy na terenie Krośnickiej
Kolei Wąskotorowej. Termin zostanie wydłużony o ilość dni, w których nie było możliwości prowadzenia prac.

XIV. Dane kontaktowe
Wszelkie zapytania należy kierować na adres: akozinska@ug.krosnice.pl , tel. 71 384 60 17

XV. Załączniki do zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 : Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 : oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna RODO

