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,,Dostawa 10 pięcioczłonowych elektrycznych zespołÓw
trakcyjnych'', znak sprawy ĐT-|l.272.5.2016 (dalej:

,,Postępowanie'')

ogłoszenie o zamówieniu: 2016/s 250-461844

odwołanie
wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia



W ĺmienĺu Stadler Polska Sp. z o.o. (dalej: ,,odwołujący''), na podstawie aĺI. 182 ust. 2 w
zw. z aĺI. 179 ustawy zdnia 29 stycznĺa 2004 roku - Prawo zamówĺeń publicznych1
(,,Pzp''), Wnoszę odwołanie wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,,S|WZ"), zazucĄąc:

naruszenie art. 29 ust. 1 oraz art. 7 ust. 'l ustawy Pzp poprzez opisanie
przedmiotu zamÓwienia w sposób niejednoznalznY i niewyczerpujący wskutek
braku podania w ppkt 2 pkt 3.2. w Tabeli pt. ,,Wymagania techniczne dla
pięcioczłonowych elektrycznych zespołiw trakcyjnych" Załącznik nr 4 do SIWZ:
,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" (,,Tabela'') Wymaganego
minimalnego poziomu dźwięku pracy uuądzeń - wyraŻonego W jednostkach
miary (np. dB) _ który ma być osiągnięty poprzez zastosowanie ,,dodatkowego
wygłuszenĺa'', o których mowa w tym punkcie Tabeli Załącznika nr 4 do SIWZ;

2. naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 oraz arĹ. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez opisanie
przedmiotu zamówienĺa w sposób, który może utrudniai uczciwą konkurencję,
polegający na postawieniu w Tabeli następujących wymogów:

a. pkt 1.10 Tabeli: aby długość elektrycznego zespołu trakcyjnego pomiędzy
spzęgami końcowymi wynosiła nie więcej niŻ 92 m. pomimo, że wymóg ten nie
jest uzasadnĺony obiektywnymi potrzebami Zamawiającego, a mozlĺwe jest
zaoferowanie pojazdów dłuższych, spełniających wszystkie wymagania
ZamawiĄącego;

b. pkt 1.20 zdanie drugie Tabeli: aby Wymagana szerokość minimalna W
najwęższym miejscu przejścia międzywagonowego wynosiła 950 mm, pomimo
że analogiczna, minimalna szerokośc przejścia między siedzeniami w każdym
członie elektrycznego zespołu trakcyjnego wynosi 600 mm, a zatem zwiększenie
minimalnej szerokości przejścia o ponad 50% w tym fragmencie pojazdu
(przejście międzywagonowe) nie wynika ani z potrzeb podróznych
zidentyfikowanych pŻez ZamawiĄącego, ani obiektywnych potzeb samego
Zamawiď1ącego;

c. ppkt 2 pkt 3.2 Tabeli: aby. ,,dwa falownikĺ główne w technologii |GTB chłodzone
powietrzem lub cieczą montowane na dachu pojazdu po jednym na dwa silniki
pomimo, Że ten wymóg techniczny prowadzi do dyskryminacji niektÓrych
wykonawcÓw ĺ preferowania innych z uwagi na wskazanie konkretnego
rozwiązania technicznego bez dopuszczenia rozwiązaŕl równowaznych (np
odpowiednio wyciszony falownik montowany We wnętzu pojazdu), które
zaspokajałyby uzasadnione potrzeby zamawiĄącego W równym stopniu co
r ozwiązanie o pisa ne przez ZamawiĄąceg o.

' Dz. U. z 2015, poz. 2164. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 13.04'2016 r.. Zgodnie z art'. 16
ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy _ Prawo zamÓwień publicznych oraz
niektÓrych innych ustaw (Dz.U.2016'1020), do postępowań o udzĺelenie zamÓwienia publicznego
wszczętych i niezakoŕlczonych przed dniem wejŚcia w życie niniejszej ustawy oraz do odwołań i skarg
do sądu dotyczących tych postępowań stosuje się przepisy dotychczasowe.
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II. Czynnościom oraz zanĺechaniom czynności Zamawiającego zarzucam naruszenĺe art.
29 ust. 1, 2 i 3 art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, a takŻe naruszenie innych przepisów
wskazanych w odwołaniu.

lll. opierając sĺę na przytoczonych zarzutach wnoszę o:

uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dostosowanie S|WZ do stanu
zgodności z prawem popŻez zmianę postanowień treści specyfikacji istotnych
warunkow zamówienia polegającą na:

nadaniu kolumnie czwartej punktu 1.10 Tabeli Załącznika nr 4 do SIWZ
bzmienia następującego: ''Długość elektrycznego zespołu trakcyjnego pomiędzy
sprzęgami końcowymi - pozwalająca na bezpieczne korzystanie z peronów o
długoścĺ 200 m plzez2 pojazdy w trakcji wielokrotnej'';

b' nadaniu zdaniu drugiemu kolumny czwartej punktu 1'2o Załącznika nr 4 do S|WZ
bzmienia następującego:,,Wymagana szerokość minimalna w najwęższym
miejscu 600 mm".

c. wykreśleniu ppkt 2 kolumny czwartej pkt 3.2. Tabeli Załącznika nr 4 do SlWz
(wymóg dotyczący zamontowania falowników na dachu), względnie.
dopuszczenie w tym zakresie rozwiązań równoważnych wraz z nakazaniem
ZamawiĄącem u okreś len i a m i n i m a l nych pa rametrów równoważności ;

2. zasądzenie kosztów postępowanĺa odwoławczego według norm pŻepisanych

IV. odwołanie wniesiono terminowo, a odwołujący legitymuje sĺę ĺnteresem
do wniesienia odwołania.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nĺeograniczonego, a ZamawiĄący
zamieścił specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej w dniu
28 grudnia 2016 r.

odwołujący jest producentem taboru szynowego

W ramach swej działalności odwołujący produkuje równiez elektryczne zespoły
trakcyjne i spełnia wszystkie warunki udziału w Postępowaniu, a nadto nie zachodzą
wobec nĺego Źadne pzesłanki wykluczenia.

odwołujący posĺadałby mozliwość wyprodukowania i dostarczenia elektrycznych
zespołów trakcyjnych (pojazd) będących przedmĺotem zamówienia' Jednakze
postanowienia SlWZ, sformułowane z naruszeniem wskazanych w odwołaniu pzepisów
prawa uniemożliwiają odwołującemu skuteczny udział w postepowanĺu w warunkach
uczciwej konkurencji oraz złoŻenie oferty, która mogłaby zostaó uznana za
najkorzystniejszą, a nadto powodują sytuację, w ktÓrej przynajmniej jeden krajowy
konkurent odwołującego, wskutek bezprawnych czynności Zamawiającego, znajd uje się
w korzystniejszej sytuacji. Pozbawia to wykonawcę szans na uzyskanie pzedmiotowego
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zamÓWienia, a tym samym moŻliwoŚci osiągnięcia korzyŚci, w tym zysku z tego tytułu
wykonywania zamówienia. Zmiana SIWZ, którE domaga się wykonawca otworzy mu
drogę do złoŻenia skutecznej oferty i ubieganie się o zamówienie w warunkach uczciwej
konkurencji.

UZASADNIENIE

Według arL.29 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na spoządzenie oferty'

Zgodnie z art.29 ust. 2 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób,
który mÓgłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, pzedmiotu zamówienia nie można opisywać przez
wskazanie znakőw towarowych, patentów lub pochodzenĺa, Źrődła lub szczegÓlnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane pŻez konkretnego
wykonawcę, jezeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyelĺminowania
niektórych wykonawców lub produktów, chyba ze jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia izamawiający nie może opisać przedmiotu zamówĺenia za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towazysząwyrazy ''lub równowaŻny" '

o ile zamawiający ma prawo i obowiązek zaspokajania swoich interesiw, to działaniem
wbrew zasadzie uczciwej konkurencjijest m.in. na tyle ,,rygorystyczne'' określenie wymagań,
jakie powinĺen spełnĺaó przedmiot zamówienia, że nĺe jest to uzasadnĺone potrzebami
zamawiĄącego, a jednocześnie może ograniczać krąg wykonawcÓw zdolnych do wykonania
zamówĺenia.

Długość pojazdu (EzT|

odwołujący produkuje lekkie, aluminiowe elektryczne zespoły trakcyjne. To rozwiązanie
techniczne umozliwia wydłuŹenie pojazdów względem rozwiązań opartych na konstrukcji
stalowej, które wykozystują dwaj konkurencĺ na rynku krajowym.

optymalna długość pojazdu pozwala na pozyskanie większej i|ości wygodnych siedzeń dla
pasażerów, a dzięki takiemu rozwiązaniu Zamawiający może zwiększać ilość obsługiwanych
pasażerów i uzyskiwać dzięki temu większe przychody. Jest to (wydłużenie pojazdu) równiez
najbardziej efektywny ekonomicznie sposób powiększenia liczby siedzeń w pojeŹdzie -
zarówno pod względem kosztów zakupu pojazdu jak ijego utrzymania technicznego.

Zamawiď1ący przyznĄe maksymalnie 30 Punktów za ilośó siedzeń stałych w pojeŹdzie, co
wskazuje na to, Że zapewnienie jak największej ilości miejsc w pojeŹdzie jest kluczową
potrze b ą Zam awiĄące g o.

ograniczenie długości pojazdu do 92 m byłoby uzasadnione potrzebamĺ eksploatacyjnymi, w
przypadku puekroczenĺa maksymalnej dostępnej długości peronów. Najkrótsze perony na
sieci PKP PLK posiadają długość 200 m, wobec tego obsłuŻyć, mogą nawet 2 pĄazdy w
trakcjĺwielokrotnej (połączone ze sobą) nawet o długości 100 m kaŻdy (razem 200m).
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Przy wskazanej długoścĺ peronów nie występuje problem dokładności hamowania (tak aby
wszystkie drzwi znalazły się w obrębie peronu), bowiem pojazdy dłuższe niŻ o 92 m mogą
byi bezpiecznie wyhamowane tak aby wszystkie dzwi znalazły się w obrębie peronu.

odwołujący wskazuje, Że zabudowa Wymaganej minimalnej liczby siedzeń stałych 230 pzy
ograniczeniu długości pojazdu do 92 m jest mozliwa jedynie w przypadku zabudowy
falownika na dachu - a więc punktu będącego również przedmiotem ninĺejszego odwołania.

ZamawiĄący zawęża w ten sposób mozliwośó złoŻenia oferty najkozystniejszej do takiej,
która prezentuje rozwiązania techniczne, które oferowane są przez wykonawcę, z którego
taboru Zamawiający juŻ korzysta.

Szeľokość przejścia

ZamawiĄący w punkcie ppkt 1 pkt 5.6 Tabeli Załącznika 4 do SIWZ wprowadził wymaganie:
,,Układ sĺedzeń 2+2 w rzędzie uwzględniający ustawienie naprzeciwlegle i szeregowo,
zapewniającym przejście o szerokości nie mniejszej nĺż 600 mm'''

oznacza to, Że ZamawiĄący uznał, że akceptowalna oraz spełniĄąca potrzeby podróznych
minimalna szerokośÓ przejścia wynosi nie mniej600 mm.

Zapewnia to bezpieczne oraz wygodne przejście dla pasażerow wraz z bagaŻem, a także
podróż w odpowiednim standardzie.

Wymaganie zaÍem przejścia międzywagonowego o szerokości 950 mm (ponad 50o/o

większej niŻ przejście 600mm) nie jest uzasadnione racjonalnymi oraz obiektywnymi
potze ba m i ZamawiĄąceg o.

Arbitralnie ogranicza też odwołującemu możliwośó zaoferowania rozwiązań odmiennych,
które wypełniłyby swoje funkcje W zapewnĺeniu przejścia dla pasażerów. Z uwagi na
naruszenie art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp - wymóg ten powinien być
zmodyfikowany W sposób zgodny zŻądaniem odwołania'

Usytuowanie falowników oraz poziom dŹwięku

W ppkt 2 pkt 3.2. Tabeli Załącznika nr 4 do S|WZ zamawiĄący Wprowadził wymóg: ,,dwa
falowniki głÓwne w technologii |GTB chłodzone powietzem lub cieczą montowane na dachu
pojazdu po jednym na dwa silniki. Nalezy zastosowai dodatkowe wygłuszenie pzestzeni
pod urządzeniami układu napędowego i zasilającego znajdującymi sĺę na dachu ezt, w celu
ograniczenia przedostawania się dŹwięku pracy urządzeń do wnętza pojazdu''.

Pzede wszystkĺm _ wbrew art. 29 ust. 1 ustawy Pzp _ ZamawiĄący nie wskazał
konkretnego, akceptowalnego i minimalnego pułapu dŹwięku, który ma zostać osiągnięty
wskutek zastosowania,,dodatkowego wygłuszenia''.
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Zamawiď1ący - również wbrew art. 29 ust. 1 ustawy Pzp - nie okreŚlił równiez względem
czego przedmiotowe wygłuszenie ma być ,,dodatkowe'', ale należy przypuszczać, Że powinno
byi dodatkowe wobec postanowień norm pzywołanych w tym punkcie Tabeli.

W ocenie odwołującego, sformułowanie pkt 3.2. Tabeli w częŚci dotyczącej ,,dźwięku'' nie
były wywołane obiektywnymi potrzebami Zamawiającego, gdyż zgodny z Wymogami norm
poziom ,,dżWięku'' moŻna osiągnąć poprzez montaż falowników w innych miejscach niŻ na
dachu pojazdu.

Powołanie się przez Zamawiającego na ,,dodatkowe'' wygłuszenie, które ma doprowadzić do
ograniczenia dŹwięku do nieokreślnego poziomu dowodzi tego, że Zamawiający przed
postawieniem przedmiotowego Wymogu w S|WZ nĺe przeprowadził badań i pomiarÓw.
ZamawiĄący załoŻył ogólną tezę dla przyjęcia arbitralnie preferowanego rozwiązania
technicznego, które elĺminuje z uzyskania zamówienia wykonawców oferujących wymagania
spełniające potrzeby zamawiającego W analogicznym stopniu.

Miejsce (wewnątrz lub na zewnątrz tzT) umieszczenia falowników nie ma żadnego
znaczenia od strony technicznej, a jest podyktowane jedynie konstrukcją pojazdu oferowaną
przez danego producenta. Pojazdy oferowane przez odwołującego spełniają wymóg
posiadania falowników, jednakze, z uwagi na zastosowaną przez odwołującego technologię,
falowniki zostały umieszczone wewnątrz pojazdu, W oddzielnej maszynowni. Takĺe
rozwiązanie - umieszczenie falowników wewnątrz pojazdu - zwiększa niezawodność
pojazdu, gdyŻ falownĺki nie są narażone na niesprzyjające warunki atmosferyczne
przyspieszające ich zuŻycie i korozję. Tym samym, zabudowanie falowników w oddzielnej
maszynowni znajdującej się wewnątz pojazdu dodatkowo zmniejsza ponoszone koszty
utrzymania.

Analiza obiektywnych potzeb ZamawiĄącego wĺnna była uwzględnić, ze falownik na dachu
pojazdu jest rozwiązaniem niekorzystnym ze względu na utrudnioną dostępność. Występuje
konieczność zjazdu do hali utrzymania, wyłączenia pzewodu jezdnego i wejścia na dach.
Podwyzsza to w sposób istotny koszty utrzymania pojazdu. Występują również gorsze
środowiskowe warunki pracy oraz tnľałośi falownika - jest on na dachu gozej chroniony
pzed wpływam ĺ atmosferycznym i.

W rezultacie, wymaganie zawarte w ppkt 2 pkt 3.2. Załącznika nr 4 do S|WZ - w
okolicznościach tego postępowania bezzasadnie ĺ nadmiernie ogranicza konkurencyjność
postępowania; dyskryminuje odwołującego, wskazując na konkretne roał'liązanie techniczne
bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Wymaganie to powinno zostać usunięte, gdyż
miejsce montażu falowników będzie bez znaczenĺa dla spełnienĺa norm wskazanych w tym
punkcie Tabeli.

lnni zamawĺający wycofywali się z tego typu postanowień (por zamawiający w sprawie Klo
732t16).

Zapewnienie uczciwej konkurencji polega nie tylko na dopuszczeniu do możliwości udzĺału w
postępowaniu przez wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, ale również na takim
skonstruowaniu postanowień SIWZ, które stwarzają wykonawcom możliwość podjęcia
realnej próby spełnienia wymogów izłoŻenia takiej oferty, która będzie mogła zostać uznana
za nĄkozystniejszą.

25.

26.

6



27 Dla uznania, Że zamawiający naruszył art. 29 ust. 2 ustawy Pzp wystarczające jest
wykazanie, Że zamawiający opisując przedmiot zamówienia dokonał tego w sposÓb, który
potencjalnie mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (wyrok So w Krakowie z 27.06'2012 r.

Xll Ga 152112, wyrok So w Warszawie z 14.02.2013 r. XXlll Ga2137ĺ12).

W imieniu odwołującego

(-
PRAWNY

Załączniki:

1. Odpis z KRS;
2' Dowód uiszczenia opłaty od odwołania;
3. Dowód pzesłania kopii odwołania Zamawiającemu
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IdenĘfikator wydruku : RP / 27 0449 / 13 l 20Ĺ7 0109120247

CENTRALNA INFoRMACIA KRA]oWEGo REJESTRU SĄDoWEGo

Strona 1 z 8

KRÄloWY REJESTR sĄDoWY

Stan na dzień 09.01'2017 godz.12:02:47

Numer KRS:00O0270449

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
z REJESTRU PruzEDsIĘBIoRcóW

pobrana na podstawie aÉ. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia L997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z2oo7 r. Nr 168, poz.1186, zpőźn.zm,)

Dział I

Rubryka 3 - oddziały

Brak wpisów

Data rejestracji w Krajowym Rejestze Sądowym 20.L2.2006

Ostatni wpis Numer wpĺsu 13 Data dokonania wpisu 09.09.2016

Sygnatura akt WA.XIV Ns-REJ. KRs/25017 / 16ĺ 516

oznaczenie sądu sĄD RĹloNoWY DLA M' sT. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GosPoDARcZY
KRA]oWEGo REJESTRU sĄDoWEGo

Rubrykal-Danepodmiotu

1.oznaczenĺe formy prawnej spirrł z oGRANIcZoNĄ oDPoWIEDzIALNoścIĄ

2'Numeľ REGoN/NIP REGON : 1407 6L57B, NIPI B2IŻ477 136

3.Firma, pod Kóľą spółka działa STADLER PoLsKA SPÓŁKA z oGRANIcZoNĄ oDPoWIEDZrALNoścIĄ

4.Dane o waeśniejszej Ąestradi

5.Czy pzedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6,Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba ĺ adres podmĺotu

LSiedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat SIEDLECKI, gmina SIEDLCE, miejsc. SIEDLCE

2.Adres ul. TARGOWA, nr 50, lok. --, miejsc. SIEDLCE, kod 08-110, poczta SIEDLCE, kraj POLSKA

3.Adres poczý elektronicznej

4.Adres strony intemetowei

Rubryka 4 - Informacje o umowie



l..Informacja o zawarciu lub zmianach

umowy spółki

1 AKT NoTARIALNY Z DNIA Ĺ7'II'2006 sPoRZĄDZoNY PRZEZ JACKA KUD, NoTARIUSZ W
WARSZAWIE PRoWADZĄCEGo KANCELARIĘ NoTARIALNĄ PRZY ALE]ACH ]ERoZoLIMSKICH
NR 99 LOKAL NR 4, REP.A NR 4604/2006

2 06.05.2016 R., REP. A NR 623212016, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA

NOTARIALNA W WARSZAWIE.
ZMIANA s7,gL4 UsT. 1 AKTU ZAŁoZYCIELSKIEGo sPoŁKI.
PRZYJETo TEKST JEDNoLITY AKTU ZAŁoŻYCIELSKIEGo SPÓŁKI.
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Rubryka 6 - Sposób powstania spďki

Brak wpisów

Rubryka 5

l'Czag na jaki została utwozona spďka NIEOZNACZONY

2'oznaczenie pisma innego niż Monitor

Sądowy i Gospodarczy, pzeznaczonego do
ogłoszeń spółki

3'Wspólnik może mieć: WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

4,Czy statut przyznaje uprawnienia

osobiste okeślonym akcjonariuszom lub

Ęltuły uczestniďwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?

5.Czy oblĺgatoriusze mają prawo do
udziałów w zysku?

Rubryka 7 - Dane WspólnikóW

1 l.Nazwisko / Nazwa lub firma STADLER RAIL AG

2.Imiona

3.Numer PESEVREGON

4.Numer KRS

5.Posiadane pzez wspólnika udziały 5oo UDZIAŁÓW ŁĄczNA WARTośĆ UDZIAŁÓW: 5oo.ooo PLN

6.Czy wspólnĺk posiada całość
udziałów spółki?

TAK

Rubryka B - Kapitał społki

1.Wysokość kapitału zakładowego 500 000,00 zŁ

Podrubryka 1

Informacja o Wniesieniu apońu

Brak wpisów

Rubryka9-Niedotyczy
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Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

4

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

l.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

zARZĄD

2'Sposób reprezentacji podmiotu Do SKŁADANIA ośWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I oBowlązriw
MA]ĄTKoWYCH I NIEMAJĄTKoWYcH oRAZ PoDPISYWANIA W IMIENIU spÓrn upowRzNIoNYcH
JEST DWocH cztorurÓw ZARZĄDU ŁĄczNIE LUB JEDEN czŁoNEK ZARZĄDU ŁĄczNIE Z

PROKURENTEM

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

l.Nazwisko / Nazwa lub Firma SPICHIGER

2.Imiona CHRISTIAN

3.Numer PESEUREGON

4.Numer KRS

S'Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zanądu została zawieszona w

czynnościach?

NIE

1

7.Data do jakiej została zawieszona

l.Nazwisko / Nazwa lub Firma GEEL

2,Imiona HANS RUDOLF

3.Numer PESEVREGON

4.Numer KRS

5'Funkcja W olganie reprezentującym czŁoNEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zanądu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

2

7'Data do jakiej została zawieszona

l.Nazwisko / Nazwa lub Firma SKALSKI

2.Imiona STANISŁAW KAZIMIERZ

3.Numer PESEL/REGON 530329074t0

4.Numer KRS

S'Funkcja w organie reprezentującym cZŁoNEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zanądv została zawieszona w

czynnościach?

NIE

3

7.Data do jakiej została zawieszona

l.Nazwisko / Nazwa lub Firma KÜNzLI

2.Imiona SAMUEL



3.Numer PESEL/REGON

4.Numer KRS

5.Funkda W organĺe reprezentującym czŁoNEK zARzĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zanądu została zawieszona W

czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

5 l.Nazwisko / Nazwa lub Firma PREJS

2.Imiona TOMASZ MARCIN

3.Numer PESEL/REGON 72Ĺ02607L37

4.Numer KRS

5'Funkcja W organie reprezentującym cZŁoNEK ZARZĄDU

6.Czy osoba Wchodząca W skład
zaťządu została zawieszona w

czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

6 l.Nazwisko / Nazwa lub Firma SWIERKOT

2.Imiona ARKADIUSZ PIOTR

3.Numer PESEVREGON 62082002s18

4.Numer KRS

S.Funkcja w organie reprezentującym cZŁoNEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w

czynnościach?

N]E

7 .Data do jakiej została zawieszona
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Rubryka2-Organnadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

l.Nazwisko TERLIKOWSKA

2,lmiona DOROTA

3.Numer PESEL 84080613228

ŁĄCZNA (UPRAWNIA]ĄCA Do REPREZENToWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PoZosTAŁYcH
PRoKURENTÓu.

4.Rodzaj prokury

1

l,Nazwisko WOLSKA

2.Imiona DOROTA

3.Numer PESEL 80011909080

ŁĄczNA (UPRAWNIAJĄCA Do REPREZENToWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PoZosTAŁYcH
PRoKURENTÓW).

4.Rodzaj prokury

l.Nazwisko KULIK

2

2.Imiona ERNEST DANIEL

3.Numer PESEL 8106300s274

3



Identyfikator wydruku : RP ĺ 27 0449 ĺ 13 | 2017 0109120247 Strona 5 z B

4.Rodzaj prokury ŁĄCZNA (UPRAWNIAJĄCA Do REPREZENToWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PoZosTAŁYcH
PRoKURENTÓW).

Dział 3

3'Wzmianka o złożeniu uchwaĘ
lub postanowienia o

zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności
pzedsĺębĺorcy

1 30,20, Z, PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO

2. Pzedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1 33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

2 33, t7, z, NAPRAWA I KoNSERWACJA PoZosTAŁEGo sPRZĘrU TMNsPoRToWEGo

3 16, 24, z, PRoDUKC]A oPAKoWAŃ DREWNIANYCH

4 46,5I, z, SPRZEDAZ HURToWA KoMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERY]NYCH I

OPROGRAMOWANIA

5 46,69,z, SPRZEDAŻ HURToWA PozosTAŁYcH MASZYN I URzĄDzEŃ

6 69, 20, z, DZIAŁALNośĆ RACHUNKoWo-KSIĘGoWA; DoRADzTWo PoDATKoWE

7 70,22, z, PoZosTAŁE DoRADZTWo W ZAKRESIE PRoWADZENIA DZIAŁALNoSCI

GosPoDARcZĹl I ZARZĄDZANIA

B 82, 1I, z, DzIAŁALNosC USŁUGoWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ oBsŁUGĄ BIURA

9 95, IL, z, NAPRAWA I KoNSERWACJA KoMPUTERoW I URZĄDZEN PERYFERY]NYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w
polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmĺanka o złożenłu

rocznego sprawozdania

finansowego

1 07.08.2008 02. 02.2007 -3 1. 12.2007

2 18.08.2009 01.01.2008-31. 12.2008

3 29.07.2010 01.01.2009 - 3L.12.2009

4 15.07.201 I 01.01.2010'31.12.2010

5 04.07.2012 01.01.2011R. - 31.12.2011R.

6 10.07.2013 0r.0r.2012-31,.r2.20 12

7 0r.07.2014 oD 01.01.2013 DO 31.12.2013

B 18.05.2016 oD 01.01.2014 Do 3LI2'Ż0L4

9 1L.o7.2016 oD 01.01.2015 DO 31.12.2015

2'Wzmianka o złożeniu opinii

biegłego rewidenta

1 01.01.2009 - 3r.L2.2009

2 01.01.2010-31.12.2010

3 01.01.2011R. - 31.12.2011R.

4 0r.0t.20r2-3r.r2.2012

5 oD 01.01.2013 DO 31.12.2013

6 oD 01.01.2014 DO 31.12.2014

7 oD 01.01.2015 DO 31.12.2015

1 02.02.2007 -3L. 12.2007

2 01.01.2008-31. 12.2008

3 01.01.2009 - 31. 12.2009

4 01.01.2010-31.12.2010

5 01.01.2011R. - 31.12.2011R.



6 0I.0L20I2-3L'I2'20Ĺ2

7 oD 01.01.2013 DO 31.12.2013

I oD 01.01.2014 DO 3L72.20t4

9 oD 01.01.201s DO 31.12.2015

4.Wzmianka o złożeniu

sprawozdania z działalności
podmiotu

1 02.02'2007 -3 t' Ĺ2'2007

2 01.01.2008-31. 12.2008

3 01.01.2009 - 31.12.2009

4 01.01.2010-31.12.2010

5 01.01.2011R. - 31.12.2011R.

6 0 1.o1.2013 -3r. L2.2012

7 oD 01.01.2013 DO 31.12.2013

B oD 01.01.2014 DO 31.12.2014

9 oD 01.01.201s DO 31.12.2015
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Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizaqi pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

l,Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,
za który naleLry złoż,yć sprawozdanie
finansowe

31.12.2007

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wier4Ąelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.

Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika W postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo
W postępowaniu restrukturyzacyjnYm albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów



Idenýfikator wydruku : ŘP ĺ 27 0449 l 13 l 20I70I09L20247 Strona 7 z 8

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej pzeciwko pdmiotowi egzekucjĺ z uwagi na fakt' że z ązekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpĺsów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwĺdacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spďki

Brak wpisów

Rubryka3-Niedotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o pďączeniu, podziale lub pzekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowanĺu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów
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data spoządzenia wydruku 09,01.2017

strony internetowej, na ktorej są dostępne infoľmacje z Ęestru:

Brak wpisów



BGZ BNP PARIBAS

Potwieľdzenie realizacji przelewu

Bank BGż BNP Paribas S.A'
ul. Kasprzaka 10116, 01 -211 Warszawa
www.bgzbnpparĺbas'pl
tel. 80'ĺ 321 123

lnformacje o transakcji: 221_PRZELEW PLANET

Nadawca przelewu:

Nr Rachunku:

Nazwa Banku:

Nadawca:

Odbiorca przelewu:

Nr Rachunku:

Nazwa Banku:

Odbiorca:

81 1600 1127 00030121 8547 2001

BGZBNP O.AlVarszawa

STADLER POLSKA SP. Z O.O.
ul. Targowa 50
08-110 Siedĺce

60 1010 1010 0081 3622 3'ĺ00 0000

NBP O/Okr.M-wa

Uząd Zamówień Pu blicznych
Postępu'l7a
Warszawa

Szczegóły płatności:

Wpis od odwołania w post'
o nr: DT -11.27 2.5.20'1 6

Kwota:

15 000,00 PLN

Data realizacji:

09.01.2017

N umer referencyjny transakcji

cENT701 09H304582

Niniejsze potwierdzenie prze|ewu zostało spoządzone na podst. aĺ1. 7 uslawy Prawo Bankowe (Dz.U' nr 72z20a2r.,
poz. 665, z póŹniejszymi zmianami). Dokument Wygenerowany kompuleľowo, za pomocą systemu bankowoŚci
internetowej BiznesPl@net, nie wymaga podpisu ani stempla.

Uwaga! Data waluty jest prezentowana tylko wiwczas, gdy 1est inna niż data księgowania {data realllzacii}.

W prz-ypadku poiwierdzenia dla prowizji ĺub odsetek w polu Nadawca przelewu prezentowane są dane właŚciciela
rachunku oraz pole Odbiorca przelewu jest pus{e.
Daźa sporządzenia potwierdzenia: 09.01.2017 , 1a:45.47


