EPT2 - 4202/2-2/12

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie- Paliwa
04-275 Warszawa, ul. Chłopickiego 50
ogłasza przetarg nieograniczony na wybór Wykonawców zadania pn.
„Budowa nowych kolejowych stacji paliw” w:
Kamieńcu Ząbkowickim i Rybniku
realizowanego w podziale na zadania:
zadanie Nr 1: Kamieniec Ząbkowicki,
zadanie Nr 2: Rybnik.
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Postępowanie odbywać się będzie w trybie przetargu nieograniczonego, wg zasad
określonych w niniejszym ogłoszeniu i SIWZ nr EPT2 - 4202/2-3/12. Do postępowania
nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.: Prawo zamówień
publicznych.
Termin składania ofert: 12 lipiec 2012r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego –
ul. J. G. Chłopickiego 50 (budynek nastawni), 04-275 Warszawa,
Otwarcie ofert: 12 lipiec 2012r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego ul. J. G. Chłopickiego 50 (budynek nastawni), 04-275 Warszawa
Maksymalny termin realizacji: do 30 listopada .2012r.
Składanie ofert: każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
Oferta winna dotyczyć:
a. całości zamówienia, tj. realizacji 2 zadań
b. dowolnie wybranego jednego zadania.
Związanie ofertą: Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 45 dni od
upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25 sierpnia 2012r.
a. Oceny ofert, dla każdego zadania oddzielnie, dokonywać będzie komisja powołana przez
Zamawiającego.
b. Każde z zadań będzie oceniane osobno
c. Oferta na realizację danego zadania może uzyskać maksymalnie 100 punktów – ocena
oferty będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach:.
Kryterium nr 1 - wysokość ofertowej ceny netto za wykonanie zadania, na które
Wykonawca złoży ofertę - 95%
Kryterium nr 2 - termin wykonania zadania, na które Wykonawca złoży ofertę liczony
w dniach - 5%
Wadium: Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości:
a. 30,00 tys. zł. dla zadania Nr 1
b. 30,00 tys. zł. dla zadania Nr 2
c. lub w wysokości będącej sumą poszczególnych wysokości wadiów dla wybranych zadań,
na które wykonawca składa ofertę.
najpóźniej do dnia 12 lipca 2012 r. do godz. 1000:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1). Posiadają wpis do właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
ten musi spełnić każdy z tych Wykonawców.
2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. w okresie od
2008r. a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wybudowali:
a. w przypadku Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie jednego zadania co najmniej
2 stacje paliw o wartości min. 300 tys. zł netto każda;
b. w przypadku Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie dwóch zadań co najmniej 4
stacje paliw o wartości min. 300 tys. zł netto każda.
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Wykonawstwo i projektowanie dotyczy wyłącznie stacji paliw ze zbiornikami
podziemnymi.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
ten muszą spełnić Wykonawcy łącznie.
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w zakresie projektowania i wykonawstwa
w budownictwie w specjalnościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia we
wszystkich branżach i specjalnościach wynikających ze specyfiki zamówienia, w tym
w specjalnościach w branży kolejowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek
ten muszą spełnić Wykonawcy łącznie.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.:
a. posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż:
w przypadku Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie jednego zadania 300 tys. zł.
w przypadku Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie dwóch zadań 450 tys. zł.
b. posiadają własne środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę:
w przypadku Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie jednego zadania 300 tys. zł.
w przypadku Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie dwóch zadań 600 tys. zł.
c. posiadają średnie roczne przychody netto ze sprzedaży za trzy ostatnie lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,
w wysokości nie mniejszej niż 1,5 mln zł netto.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie
każdy z warunków wymienionych w pkt. VIII. 4..
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu:
a) braku uprawnień do występowania w obrocie prawnym,
b) braku niezbędnej wiedzy i doświadczenia, a także potencjału ekonomicznego,
c) sytuacji finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia,
d) nie wykonania lub wykonania z nienależytą starannością zawartej umowy
na wykonanie dokumentacji lub robót w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w ciągu tego okresu,
e) wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania upadłościowego lub ogłoszenia
upadłości,
f) zalegania z uiszczeniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskano przewidzianą prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
g) prawomocnego skazania członków organu zarządzającego za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,
h) nałożenia w ciągu ostatnich trzech lat kary pieniężnej, o której mowa w przepisach
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji polegający
na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,
i) nie złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ.
j) nie wniesienia wadium zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ,
k) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania
Przeprowadzili wizje lokalne wyspecyfikowanych lokalizacji przeznaczonych pod stacje
paliw w poszczególnych zadaniach.

Pozostałe uwagi: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu,
w odniesieniu do części lub całości zamówienia, bez podania przyczyn, w tym w sytuacji, gdy
w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
10. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Z-ca Dyrektora Oddziału Bogusław Solarski - tel.: (+48 22) 473 10 65; tel. kom.: 697 042 701;
faks. (+48 22) 473 14 95 w godzinach 900 - 1400.
11. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem e-mail:
b.kukla@pkpenergetyka.pl
9.

