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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293485-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
2021/S 112-293485

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Stacja Muzeum
Adres pocztowy: ul. Towarowa 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-811
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@stacjamuzeum.pl 
Tel.:  +48 226200480
Faks:  +48 226200480
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.stacjamuzeum.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.stacjamuzeum.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://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a1d6f8c-d53e-4c26-b8fe-b82e370e8e88

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa polegająca na zabezpieczeniu zabytkowego taboru Stacji Muzeum w Warszawie
Numer referencyjny: STM-ZP.271.3.2021

II.1.2) Główny kod CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

11/06/2021 S112
https://ted.europa.eu/TED

1 / 7

mailto:zamowienia.publiczne@stacjamuzeum.pl
https://www.stacjamuzeum.pl
https://bip.stacjamuzeum.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a1d6f8c-d53e-4c26-b8fe-b82e370e8e88


Dz.U./S S112
11/06/2021
293485-2021-PL

2 / 7

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zabezpieczeniu zabytkowego taboru Stacji Muzeum w 
Warszawie, z podziałem na części:
1.1. część nr 1 – prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz TKz 211, nr inw. MUZ I 12;
1.2. część nr 2 – prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz Tr6-39, nr inw. MUZ I 49;
1.3. część nr 3 – prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz Tr203-451, nr inw. MUZ I 52.
2. Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia dla poszczególnych części 
określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:
Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa.
4. Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu planowanych do wykonania usług, przed 
złożeniem oferty.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz TKz 211, nr inw. MUZ I 12
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz TKz 211, nr inw. MUZ I 12.
Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia określa opis przedmiotu 
zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający w zakresie części nr 1 wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w 
wysokości 4 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz Tr6-39, nr inw. MUZ I 49
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz Tr6-39, nr inw. MUZ I 49.
Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia określa opis przedmiotu 
zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający w zakresie części nr 2 wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w 
wysokości 4 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz Tr203-451, nr inw. MUZ I 52
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Prace zabezpieczające zabytkowy tabor Stacji Muzeum: parowóz Tr203-451, nr inw. MUZ I 52.
Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia określa opis przedmiotu 
zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
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: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający w zakresie części nr 3 wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w 
wysokości 4 000,00 PLN.

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:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
co najmniej dla części 1–3 jedną usługę polegającą na wykonaniu prac zabezpieczających tabor kolejowy lub 
prace konserwatorskie dotyczące taboru kolejowego, o wartości wykonanego zamówienia nie mniejszej niż 200 
000,00 PLN brutto.
W przypadku złożenia oferty na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia, Wykonawca wykaże jedną usługę 
dla wszystkich części zamówienia, zgodnie z powyższym opisem warunku udziału w postępowaniu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Warunki zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/07/2021
Czas lokalny: 12:00

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: 11/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/07/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
1. Otwarcie ofert odbędzie się w sposób niepubliczny.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o:
(1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
(2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) – dalej jako „ustawa Pzp”, 
„ustawa” lub „Prawo zamówień publicznych”:
1) nie podlegają wykluczeniu:
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 4, 
pkt 7–10 ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia aktualnego na dzień złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
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spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca składa ww. oświadczenie na formularzu jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej, Zamawiający, żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie;
2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa 
w rozdziale X SWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2.1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 
2021 r., poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę;
2.3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem;
2.4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jego złożeniem;
2.5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 
pkt 4 ustawy.
4. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem, procedury o której mowa w art. 139 ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienia umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci 
elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
4.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
4.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1 powyżej.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 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.
7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego 
w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby.
8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony 
prawnej”, art. 505–590 ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224537701
Faks:  +48 224537700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2021
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