
        Chorzów, dnia 30.06.2016 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: FZ/368/2016. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

i Ogłoszenia o zamówieniu sektorowym w postępowaniu prowadzonym pn.: „Dostawa 

akcesoriów torowych – części montażowe nawierzchni torowej” – nr sprawy: FZ/368/2016. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po dokonaniu modyfikacji: 

 

a) Rozdział 1 pkt. 3 SIWZ 

 

       Nowe brzmienie: 

       Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybraną część zamówienia. 

 

b) Rozdział 4 pkt 1 SIWZ  

 

1. Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

2) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 (wybór formularza ofertowego uzależniony 

od części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę). 

3) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3  

4) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający 

wymaga wniesienia oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium  

w formie niepieniężnej. 

2. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

„za zgodność z oryginałem” i z podpisem oraz imienną pieczątką osoby uprawnionej 

do podpisania oferty (zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

 

c) Rozdział 9 pkt 1 SIWZ 

 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na całe zamówienie w wysokości 

8.900,00 złotych (słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych) bądź na wybraną lub 

wybrane części zamówienia: 

  -   dla części 1 wadium w wysokości 4.800,00  złotych (słownie: cztery tysiące osiemset 

złotych); 

-  dla części 2 wadium w wysokości 4.100,00 złotych (słownie: cztery tysiące sto 

złotych). 

 

 

 



 

 

d) Opis przedmiotu zamówienia został podzielony na 2 części: 

 

                                                                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ 

                        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia dla części I jest dostawa części montażowych nawierzchni torowej 

j.n.: 

Lp. Asortyment Szacunkowa 

ilość (szt) 

Uwagi 

1 
Śruby stopowe M-22x72 mm 

PN-84/K-80001, PN-EN ISO 898-1 
10 000  

2 Śruby stopowe M-22x55 mm, HS-32 4 000   

3 
Nakrętki M-22 mm do śrub stopowych 

PN-86/K-80014, PN-EN 20898-2 
11 500  

4 
Pierścienie sprężyste 25 mm, 2-zwojowe 

PN-88/K-80017, PN-EN 10204 3.1.B 
12 000  

5 Łapki sprężyste SKL-12 4 400  

6 Podkładki ULS-6 4 600  

7 Wkładki izolacyjne WKW-60 8 500  

8 Wkładki izolacyjne WKW-49 13 020  

9 Przekładki poliuretanowe 220x150 mm 4 250  

10 Przekładki PKW-49PS 6 510  

11 Śruby łubkowe M-24x165 200  

12 Nakrętki M-24 do śrub łubkowych 200  

 



        W/w ilości są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie zmianę tych 

ilości uwzględniając realne potrzeby oraz zamianę materiałów  w zależności od aktualnych 

potrzeb, w ramach ceny umowy. 

          Dostawy będą realizowane partiami transportem Wykonawcy do magazynów 

Zamawiającego, zlokalizowanych w Będzinie, Bytomiu, Gliwicach i Katowicach, 

sukcesywnie w czasie obowiązywania umowy w ilościach wynikających z aktualnego  

w danym okresie zapotrzebowania. 

        Koszt transportu leży po stronie Wykonawcy i jest wliczony do ceny jednostkowej 

materiału. 

      Wykonawca wraz z dostawą materiału przekaże Zamawiającemu  deklarację zgodności 

wykonania wyrobu zgodnie z obowiązującymi normami lub świadectwo dopuszczenia 

wyrobu do stosowania w ruchu pociągów.  

 

                         

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia dla części II jest dostawa części montażowych nawierzchni 

torowej j.n.: 

Lp. Asortyment Szacunkowa 

ilość (szt) 

Uwagi 

1 Łapki sprężyste SB-8 16 300  

 

        W/w ilości są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie zmianę tych 

ilości uwzględniając realne potrzeby oraz zamianę materiałów  w zależności od aktualnych 

potrzeb, w ramach ceny umowy. 

          Dostawy będą realizowane partiami transportem Wykonawcy do magazynów 

Zamawiającego, zlokalizowanych w Będzinie, Bytomiu, Gliwicach i Katowicach, 

sukcesywnie w czasie obowiązywania umowy w ilościach wynikających z aktualnego  

w danym okresie zapotrzebowania. 

        Koszt transportu leży po stronie Wykonawcy i jest wliczony do ceny jednostkowej 

materiału. 

      Wykonawca wraz z dostawą materiału przekaże Zamawiającemu  deklarację zgodności 

wykonania wyrobu zgodnie z obowiązującymi normami lub świadectwo dopuszczenia 

wyrobu do stosowania w ruchu pociągów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e) Formularz ofertowy dla każdej z części zamówienia (wybór formularza ofertowego 

uzależniony od części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę):  

 

                                                                                                             Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY dla części I 

W związku z ogłoszeniem przetargu pisemnego prowadzonego pn.: „Dostawa akcesoriów 

torowych – części montażowe nawierzchni torowej”, składam/y niniejszą ofertę:  

Nr sprawy: FZ/368/2016 

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia na kwotę: 

 

Lp. Asortyment Szacunkowa 

ilość (szt) 

Cena jedn. 

netto (zł/szt) 

Wartość 

netto (zł) 

1 
Śruby stopowe M-22x72 mm 

PN-84/K-80001, PN-EN ISO 898-1 
10 000   

2 Śruby stopowe M-22x55 mm, HS-32 4 000    

3 
Nakrętki M-22 mm do śrub stopowych 

PN-86/K-80014, PN-EN 20898-2 
11 500   

4 
Pierścienie sprężyste 25 mm, 2-zwojowe 

PN-88/K-80017, PN-EN 10204 3.1.B 
12 000   

5 Łapki sprężyste SKL-12 4 400   

6 Podkładki ULS-6 4 600   

7 Wkładki izolacyjne WKW-60 8 500   

8 Wkładki izolacyjne WKW-49 13 020   

9 Przekładki poliuretanowe 220x150 mm 4 250   

10 Przekładki PKW-49PS 6 510   

11 Śruby łubkowe M-24x165 200   



12 Nakrętka M-24 do śrub łubkowych 200   

RAZEM:  

 

wartość netto ……………….. zł (słownie: ….........................................................................zł) 

podatek  VAT  ……………… zł (słownie: .............................................................................zł) 

wartość  brutto …………….... zł (słownie: .............................................................................zł) 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ  

tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Oświadczam, że udzielam ………*) miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot 

zamówienia, od daty odbioru przez Zamawiającego materiału. 

         *) – zadeklarowany okres gwarancji zostanie wpisany do Umowy. 

5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego, tj. do dnia 30.06.2017 r. 

Dostawy będą realizowane sukcesywnie – wg składanych odrębnych zamówień przez 

Zamawiającego, w terminie …….**) dni od daty otrzymania poszczególnego 

zamówienia. 

**) – zadeklarowany termin realizacji zamówienia zostanie wpisany do Umowy.  

6. Oświadczam, że oferowane części montażowe nawierzchni torowej spełniają wymogi 

zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. 

7. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego 

przedstawiony w SIWZ, w tym warunki płatności i zobowiązuję się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej z wzorem umowy, w miejscu oraz 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

Całość oferty składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach 

 

..............................................     ................................................... 

          Miejscowość i data      Podpisano 

         (przedstawiciel/e wykonawcy) 

 
 
 

 



FORMULARZ OFERTOWY dla części II 

W związku z ogłoszeniem przetargu pisemnego prowadzonego pn.: „Dostawa akcesoriów 

torowych – części montażowe nawierzchni torowej”, składam/y niniejszą ofertę:  

Nr sprawy: FZ/368/2016 

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia na kwotę: 

Lp. Asortyment Szacunkowa 

ilość (szt) 

Cena jedn. 

netto (zł/szt) 

Wartość 

netto (zł) 

1 Łapki sprężyste SB-8  16 300   

RAZEM:  

 

wartość netto ……………….. zł (słownie: ….........................................................................zł) 

podatek  VAT  ……………… zł (słownie: .............................................................................zł) 

wartość  brutto …………….... zł (słownie: .............................................................................zł) 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ  

tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Oświadczam, że udzielam ………*) miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot 

zamówienia, od daty odbioru przez Zamawiającego materiału. 

         *) – zadeklarowany okres gwarancji zostanie wpisany do Umowy. 

5. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego, tj. do dnia 30.06.2017 r. 

Dostawy będą realizowane sukcesywnie – wg składanych odrębnych zamówień przez 

Zamawiającego, w terminie …….**) dni od daty otrzymania poszczególnego 

zamówienia. 

**) – zadeklarowany termin realizacji zamówienia zostanie wpisany do Umowy.  

6. Oświadczam, że oferowane części montażowe nawierzchni torowej spełniają wymogi 

zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. 

7. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego 

przedstawiony w SIWZ, w tym warunki płatności i zobowiązuję się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej z wzorem umowy, w miejscu oraz 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Całość oferty składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach 

..............................................     ................................................... 

          Miejscowość i data      Podpisano 

                                                (przedstawiciel/e wykonawcy) 



Jednocześnie Zamawiający informuję, iż dokonuje zmiany terminu złożenia i otwarcia 

ofert. Nowym terminem składania ofert jest dzień 08.07.2016 r. godz. 09:45, otwarcie ofert 

odbędzie się w dniu 08.07.2016 r. o godz. 10:00. Oferty złożone do dnia 06.07.2016 r. do 

godz. 09:45 będą zwracane na wniosek Wykonawców bez ich otwierania. 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 


