
Warszawa: Opracowanie projektu technicznego oraz pr odukcja i 

dostawa blankietów licencji maszynisty w formie kar t 
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Numer ogłoszenia: 243945 - 2011; data zamieszczenia : 13.09.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Transportu Kolejowego , ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, 

woj. mazowieckie, tel. 022 6301880, faks 022 6301891. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.utk.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa centralna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Opracowanie projektu technicznego 

oraz produkcja i dostawa blankietów licencji maszynisty w formie kart poliwęglanowych z 

zabezpieczeniami (postępowanie nr: TGA - 233-5/2011). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia 

obejmuje opracowanie produkcyjnego projektu technicznego blankietu licencji maszynisty oraz 

wyprodukowanie i dostawę blankietów licencji maszynisty w formie kart poliwęglanowych z 

zabezpieczeniami, w czterech transzach w łącznej ilości maksymalnie 10 000 sztuk. 1) 

Zamawiający zastrzega, iż ilość rzeczywiście zamawianych blankietów zależała będzie od 

bieżącego zapotrzebowania i może być niższa od wskazanej powyżej maksymalnej ilości. 

Zamówienie mniejszej ilości blankietów nie może stanowić podstawy do roszczeń 

odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy. 2) Zamawiający 

gwarantuje zamówienie w okresie obowiązywania umowy nie mniej niż 4000 sztuk blankietów 

licencji maszynisty. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.. 



II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w oparciu o art. 

67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia 

podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 32.58.20.00-6, 79.81.00.00-5, 79.42.12.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości 5400 zł (słownie zł: 

pięć tysięcy czterysta). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert . 3. Wadium 

może być wnoszone w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 

2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. W przypadku wnoszenia wadium w niepieniężnej formie, 

wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał 

gwarancji/poręczenia nie powinien być połączony z ofertą, ale umieszczony w kopercie wraz z 

ofertą. Z ofertą należy połączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

gwarancji/poręczenia. 5. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien 

zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na 

pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od 

daty składania ofert. 6. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: URZĄD 

TRANSPORTU KOLEJOWEGO NBP O/O Warszawa 36 1010 1010 0055 0013 9120 0000 z 

dopiskiem Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu 

technicznego oraz produkcję i dostawę blankietów licencji maszynisty w formie kart 

poliwęglanowych z zabezpieczeniami - znak sprawy: TGA - 233-5/2011. 1) W przypadku wniesienia 



wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. 

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 2) Zalecane 

jest, aby Wykonawca do oferty załączył kopię przelewu z tytułu wadium. 7. Nie wniesienie wadium 

w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie 

skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia za 

spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed 

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

tym okresie zrealizował zamówienia obejmujące produkcję lub produkcję i personalizację 

łącznie co najmniej 500 000 dokumentów z zabezpieczeniami na różnych rodzajach kart 

plastikowych lub na podłożu papierowym, w tym zrealizował przynajmniej jedno 

zamówienie obejmujące produkcję lub produkcję i personalizację co najmniej 5 000 

wielowarstwowych kart poliwęglanowych z co najmniej czterema zabezpieczeniami przed 

fałszowaniem. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 



potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 



terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 



W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą 

określonym wymaganiom nale ży przedło żyć: 

• inne dokumenty 

Uproszczoną dokumentację projektu technicznego blankietu licencji maszynisty w wersji 

papierowej, obejmującą minimum wydruk gotowego projektu technicznego obydwu stron 

zaprojektowanego blankietu licencji maszynisty oraz wydruk poszczególnych warstw 

wchodzących w skład blankietu z opisem elementów i informacji zawartych na każdej z 

warstw uwzględniającym informację na temat zastosowanych technologii drukarskich oraz 

zabezpieczeń. (Rozmieszczenie podstawowych elementów graficznych blankietu licencji 

maszynisty, ich wielkość oraz rodzaj czcionki muszą być zgodne ze strukturą graficzną 

wysokiej rozdzielczości, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.) 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

1) oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna - w 

sposób określony w Rozdziale XIII SIWZ, 2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, 3) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie 

o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego 

zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, 

stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  



Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku, gdy taka 

konieczność będzie wynikała z następujących okoliczności: 1) jako następstwo zmian 

obowiązujących przepisów, 2) w przypadku istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu 

realizacji Umowy nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy, 

3) konieczności zmiany terminu realizacji Umowy w sytuacji, gdy z przyczyn nie leżących po żadnej 

ze Stron nie będzie możliwe wykonanie Umowy w pierwotnym terminie, nie więcej jednak niż o 

kolejne 15 dni, 4) konieczności zmiany parametrów technicznych przedmiotu Umowy z powodu 

przyczyn nie leżących po żadnej ze Stron, pod warunkiem, iż zostanie zachowany lub podwyższony 

standard przedmiotu Umowy, a cena ostateczna nie zmieni się w stosunku do treści oferty więcej 

niż o 5 %, 5) konieczności zmiany terminów i ilości poszczególnych transz dostawy wynikającej z 

okoliczności o obiektywnym charakterze (m.in. mniejsze lub większe niż przewidywane 

zapotrzebowanie na wydawanie licencji maszynisty), z zastrzeżeniem, iż zmianie nie ulegnie łączna 

minimalna gwarantowana ilość zamawianych blankietów (4 000), minimalna ilość zamawianych 

blankietów w ramach jednej transzy (1000) ani nie zostanie przekroczona maksymalna ilość 

blankietów (10 000). 6) konieczność zmiany miejsca dostawy, z zastrzeżeniem, iż miejsce to 

zostanie wskazane na terenie Warszawy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.utk.gov.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd 

Transportu Kolejowego ul. Chałubińskiego 4 00-928 Warszawa pokój nr 401a - sekretariat Biura 

Administracyjno - Budżetowego. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

22.09.2011 godzina 11:45, miejsce: Urząd Transportu Kolejowego ul. Chałubińskiego 4 00-928 

Warszawa pokój nr 401a - sekretariat Biura Administracyjno - Budżetowego. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny oferty 

zawierającej podatek VAT.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


