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Wg rozdzielnika 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie uproszczenia układu torowego bocznicy 

kolejowej MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. i aktualizacji przepisów wewnętrznych (numer sprawy: 

19/TR/2021) 

  Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie uproszczenia układu 

torowego bocznicy kolejowej MZEC w Świdnicy Sp. z o.o. i aktualizacji przepisów wewnętrznych. 

Zakres prac do wykonania: 

1.wykonanie regulaminu tymczasowego obsługi bocznicy na czas przebudowy i zatwierdzenie w PKP 

PLK; 

2. wykonanie dokumentacji wykonawczej na uproszczenie układu torowego i urządzeń SRK na 

bocznicy MZEC wg załącznika nr 1; 

3. roboty torowo-budowlane w obrębie bocznicy kolejowej na trenie MZEC w Świdnicy, 

  zgodnie z dokumentacją wykonawczą; 

4. wykonanie regulaminu obsługi bocznicy po przebudowie układu torowego z planem sytuacyjnym 

bocznicy po przebudowie wraz ze schematem SRK oraz zatwierdzenie w PKP PLK. w formie  

papierowej 5 kpl. + wersja cyfrowa edytowalna; 

5. aktualizacja lub wykonanie nowych przepisów wewnętrznych na bocznicy MZEC po 

przebudowie: 

- Instrukcja manewrowa, 

- Instrukcja utrzymania pojazdów kolejowych (lokomotywa 401 Da), 

- Instrukcja o postępowaniu przy wypadkach z taborem kolejowym.  

 

Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna na obiekcie przy udziale Zamawiającego. 

Wartość materiałów, urządzeń i złomu będzie stanowić element wzajemnego rozliczenia. 

Zamawiający udostępni zainteresowanym oferentom Plan sytuacyjny bocznicy kolejowej. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.10.2021 roku  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
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1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; spełniają wymagania zapisane                            

w Rozporządzeniu z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu 

kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych; 

2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,                                     

w tym okresie  wykonali  co najmniej 3 zamówienia podobnego rodzaju i wartości  i na 

żądanie Zamawiającego przedstawią dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały 

wykonane w sposób rzetelny i należyty (referencje, poświadczenia);  

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym; 

4) dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; 

5) posiadają dobrą sytuację ekonomiczną i finansową. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Oferentów przedłożenia dokumentów 

potwierdzających treść złożonych oświadczeń. 

Oferta powinna zawierać:                                                                                                                                                

1) cenę ryczałtową netto i brutto złożoną na formularzu oferty (załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego) oraz załącznik A i B do formularza oferty; 

2) warunki płatności – termin 21 dni od daty otrzymania faktury   

3) termin związania ofertą  - min. 30 dni;   

4) warunki i okres gwarancji. 

Termin składania ofert - ofertę cenową w formie pisemnej należy złożyć do dnia 13.07.2021 r.  

16.07.2021 r. godz. 11.00 na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl. 

 

Dodatkowe informacje:                                                                                                                                                                             

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena 

ryczałtowa brutto.  

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), wraz z wyodrębnieniem kwoty netto, 

podatku VAT oraz kwoty brutto, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.                                                            

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.                                                                                            

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.                                                                                                           

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.                                                                                                                                             

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

6.Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na stronie internetowej: www.mzec.swidnica.pl                                                                                              

7. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:   

- Marek Foltyn   – w sprawach merytorycznych - tel. 603 193 721 email:foltyn@mzec.swidnica.pl; 
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- Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych - tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: 

cyrklewicz@mzec.swidnica.pl. 

 8. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. Link do strony: 

http://mzec.swidnica.pl/index.php/rodo-i-polityka-cookies/ 

 

 

                                                                                            Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Zakres prac związanych z modernizacją układu torowego Bocznicy Kolejowej MZEC w Świdnicy sp. z o.o.   

Załącznik nr 2 - Wzór formularza ofertowego wraz z załącznikami A.B 

Załącznik nr  A - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr B - Wykaz robót wykazujących spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia 
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