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1.

Zamawiający
Zamawiającym jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681
Warszawa, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, KRS: 0000322634, kapitał zakładowy:
788 193 790,00 zł wpłacony w całości, działająca przez: PKP Energetyka S.A. Zakład
Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, REGON: 017301607-00028, (zwana dalej
„zamawiającym”).

2.

Tryb udzielenia zamówienia
Przedmiotowe postępowanie wyboru wykonawcy prowadzone jest zgodnie z postanowieniami
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „SIWZ”) i ze względu na
cywilnoprawny charakter postępowania nie podlega unormowaniom zawartym w Prawie
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z póź. zm.).

3.

Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania minimalne oraz pozostałe warunki dostawy
zostały przedstawione w załączniku nr 3 do SIWZ.

4.

Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia – najpóźniej 28.12.2012 r.

5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków

1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
a) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn.
posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej
200 000,00 zł,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny a także pracowników
zdolnych do wykonania zamówienia,
c) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania, w oparciu o ust. 4.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału
w postępowaniu łącznie, ale wykazują je osobno.
3) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą
spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymienionych w pkt. 6
niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń, dokumentów czy
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia lub dokumenty
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych
przez zamawiającego, nie później niż w dniu, wyznaczonym przez zamawiającego jako termin ich
uzupełnienia.
4) Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który:
a) w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządził szkodę nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona
do dnia wszczęcia postępowania, chyba że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b) znajduje się w likwidacji lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c) zalega z uiszczaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
d) wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
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e) którego urzędujący członek organu zarządzającego został prawomocnie skazany za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
uzyskania korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku, mających na celu popełnienie przestępstwa,
f) wykonywał
bezpośrednio
czynności
związane
z przygotowaniem
prowadzonego
postępowania, lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego wykonawcy w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji,
g) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego postępowania,
h) nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, których
nie poprawiono w wyznaczonym terminie,
i) nie wpłacił wadium w wymaganym terminie.

6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że:
a) spełnia warunki udziału w postępowaniu stosownie do pkt. 5 ust. 1.a-c,
b) nie podlega wykluczeniu stosownie do pkt. 5 ust. 4.a-f.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie określone
w pkt. 6 ust. 1.a łącznie dla wszystkich wykonawców, natomiast oświadczenie określone w pkt. 6
ust. 1.b - oddzielnie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
2) Status prawny – wymagane dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w postaci wydruku ze strony internetowej
CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości płatności, lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają w/w dokumenty
oddzielnie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, jednoznacznie potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, potwierdzającą spełnienie warunku
określonego w pkt. 5 ust. 1.a, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia. Wymagana min. suma ubezpieczenia - 200 tys. złotych,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają ww. dokumenty oddzielnie
przez każdego z wykonawców z tym, że wymagana wartość dotyczy łącznie wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Zdolność techniczna – wymagane dokumenty:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
dostaw depozytorów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców dostaw, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
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że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Należy przedstawić wykaz min. 3
dostaw depozytorów o wartości łącznej min. 300 tys. złotych.
5) Właściwości depozytorów – wymagane dokumenty:
a) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowany
przedmiot zamówienia odpowiada określonym normom oraz wymaganiom SIWZ.
b) opis przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnienie wymagań SIWZ, a w szczególności
określonych w pkt. 3.
6) Inne dokumenty:
a) pełnomocnictwo w sytuacji, jeżeli oferta jest podpisywana przez pełnomocnika, dotyczy
również spółek cywilnych w przypadku, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich
wspólników oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
b) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
c) certyfikat ISO 9001.

7.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1) W niniejszym postępowaniu zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami
w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną.
2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3) Wykonawcy mają prawo do zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie
później niż 7 dni przed terminem składania ofert, tj. do dnia 10.10.2012 r.
4) Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Maciej Dąbrowski oraz Grzegorz
Szajner, e-mail: maciej.dabrowski@pkpenergetyka.pl lub g.szajner@pkpenergetyka.pl, nr fax.:
22 474-62-93.
5) Informacja o wyniku postępowania przesłana zostanie pocztą, faksem lub drogą elektroniczną do
wszystkich wykonawców niezwłocznie po ustaleniu wyniku postępowania oraz zostanie
zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.pkpenergetyka.pl w linku „Przetargi”
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

8.

Wymagania dotyczące wadium

1) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wnieść wadium w wysokości
4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) przed terminem złożenia ofert.
2) Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu jako przelew gotówkowy w PLN na konto PKP Energetyka S.A. Zakład Mazowiecki
(nazwa banku: ING Bank Śląski S.A. 83 1050 0086 1000 0090 9005 0100). Na przelewie
trzeba umieścić informację „wadium – dostawa stacji trafo ST Sławińska”
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4) Zamawiający zwraca wadium:
a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie po
podpisaniu umowy,
c) wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert – niezwłocznie na
wniosek wykonawcy,
5) Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadku:
a) odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia,
b) wycofania oferty po terminie składania ofert,
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c) gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.

9.

Termin związania ofertą

1) Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
2) Przed upływem terminu związania złożoną ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców
o przedłużenie tego terminu o czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
3) W przypadku nie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania złożoną ofertą oraz okresu
obowiązywania wadium oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

10. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy, którego wzór przedstawiony jest w załączniku nr 1
do SIWZ. Do oferty wykonawca musi dołączyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 6.
2) Dokumentacja ofertowa powinna być sporządzona w języku polskim.
3) Dokumentację ofertową należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4) Każda strona (zawierająca treść) dokumentacji ofertowej powinna zostać podpisana przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Uprawnienie dla osób
podpisujących ofertę powinno wynikać z dokumentów złożonych przez wykonawcę lub
załączonego pełnomocnictwa.
5) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
6) Zaleca się, aby dokumenty tworzące ofertę były trwale złączone i ponumerowane a oferta
sporządzona z zastosowaniem medium niezmywalnego (np. tuszu, atramentu, itp.).
7) Dokumenty określone w pkt. 6 ust. 2, 3, 4, 5, 6.b, c należy przedstawić w formie oryginałów albo
kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność
z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty o których
mowa w pkt. 6 ust. 1 i 6.a muszą być złożone wyłącznie w formie oryginału.
8) Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. wraz
z imienną pieczątką osoby podpisującej).
9) Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu.
10) Informacje zawarte w dokumentacji ofertowej, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których wykonawca zastrzegł, nie później
niż przed terminem składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone
klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część
niezłączona z pozostałymi dokumentami w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec, jako
tajemnicy przedsiębiorstwa, dokumentów zawierających informacje, które stanowić będą
podstawę do dokonywania oceny oferty.
11) Treść złożonej oferty musi odpowiadać wymaganiom SIWZ.
12) Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
13) Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
14) Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. W przypadku
złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
15) Opakowanie i oznakowanie dokumentacji ofertowej:
a) dokumentację ofertową należy złożyć w 1 egzemplarzu, w zabezpieczonej przed otwarciem
nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu),
b) na kopercie (opakowaniu) należy umieścić nazwę i adres miejsca składania ofert:
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PKP Energetyka S.A.
Zakład Mazowiecki
ul. Sławińska 7/9
01-218 Warszawa
pokój nr 15
oraz napis:
oferta do postępowania nr EZ1-Ez9d-9000/19/2012 pt.
„Dostawa depozytorów”
00
nie otwierać przed godziną 13 dnia 17.10.2012 r.”

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
30

1) Termin składania ofert – do dnia 17.10.2012 r. do godz. 12 .
2) Miejsce składania ofert – siedziba zamawiającego: PKP Energetyka S.A., Zakład Mazowiecki,
ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa.
00

3) Oferty można składać osobiście w godzinach 8 – 15
w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 15 lub 17.

00

w dni robocze od poniedziałku do piątku

4) Oferty złożone po terminie składania ofert będą zwrócone wykonawcy bez otwierania,
niezwłocznie po otwarciu ofert.
5) Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich
dostarczenia w stanie nienaruszonym na wskazany w ust. 2 adres, nie później niż w terminie
określonym w ust. 1.
6) W każdym momencie, przed upływem terminu składania ofert, każdy wykonawca może złożyć
ofertę zamienną lub wycofać ofertę bez utraty wadium. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu
oferty powinno zawierać numer oferty (ustalony przez zamawiającego w chwili dostarczenia
oferty). Zmieniona oferta powinna spełniać wymagania SIWZ.
00

7) Komisja przetargowa powołana przez zamawiającego dokona otwarcia ofert o godz. 13
nr 15 w dniu składania ofert określonym w ust. 1.

w pok.

8) Otwarcie ofert jest jawne.
9) Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia.
10) Po otwarciu ofert podane zostaną do wiadomości obecnych: nazwa (firma) oraz adres
(siedziba) wykonawcy oraz cena oferty.
11) Niedopuszczalne jest poprawianie względnie zmiana treści oferty dokonywane przez
wykonawcę po terminie składania ofert. Nie dopuszcza się negocjacji między zamawiającym
a wykonawcą dotyczących złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany cen.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców dodatkowych wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Wszelkie żądane przez zamawiającego wyjaśnienia, powinny
być dostarczone w formie i terminie określonym przez zamawiającego. Przekroczenie tego
terminu jest równoznaczne z odmową udzielenia wyjaśnień, która skutkuje odrzuceniem
rozpatrywanej oferty.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy w tekście oferty:
a) oczywistych omyłek pisarskich,
b) oczywistych omyłek rachunkowych,
dokonanych poprawek,

z

uwzględnieniem

konsekwencji

rachunkowych

c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
14) O poprawieniu w tekście omyłek wymienionych w ust. 13, zamawiający niezwłocznie powiadomi
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15) Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 13.c,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
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d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki o której mowa w ust. 13.c,
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z przedłożonej oferty.
2) Ceny i wartości umowne nie podlegają waloryzacji.
3) Zamawiający wymaga aby podana w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) cena
przedmiotu zamówienia została skalkulowana w taki sposób, aby zawierała w sobie wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również koszty transportu, dostawy, montażu,
uruchomienia, szkolenia.
4) Zamawiający zastrzega, iż wszystkie rozliczenia zobowiązań finansowych związane z niniejszym
postępowaniem dokonywane będą w złotych polskich.
5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1) Kryterium oceny ofert jest wyłącznie cena.
2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najniższej cenie, spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy
1) Wybrany wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
2) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej
w ofercie.
2) Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie
później niż w dniu podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że przed podpisaniem umowy
zabezpieczenie powinno być już skutecznie wniesione.
3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z form
wybranych przez wykonawcę.
4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
zamawiającego na konto PKP Energetyka S.A. Zakład Mazowiecki (nr konta – ING Bank Śląski,
r-k 98 1050 0099 6701 7777 7777 7777). W tytule przelewu należy umieścić informację
„Zabezpieczenie umowy – dostawa depozytorów”.
6) Zabezpieczenie wnoszone w innych formach należy złożyć w oryginale w siedzibie
zamawiającego, pok. 15.
7) Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy w następujący sposób:
 80 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za
należycie wykonane,
 20 % w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.
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8) Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastosowano kary umowne potrącane
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwrotowi podlega kwota pomniejszona o sumę
naliczonych, a nie opłaconych przez wykonawcę kar umownych.

16. Ogólne warunki umowy
Treść podpisanej umowy powinna być zgodna z załączonym wzorem umowy (załącznik nr 2 do
SIWZ).

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego zasad postępowania, przysługują środki odwoławcze.
2) Postępowaniu odwoławczemu nie podlega:
a) wybór trybu postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia,
b) zastosowanie preferencji krajowych,
c) odrzucenie wszystkich ofert,
d) unieważnienie postępowania.
3) Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o zamówienie
wykonawca może złożyć umotywowany, pisemny protest do zamawiającego.
4) W przypadku wniesienia protestu, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, nie wolno zawrzeć
umowy w sprawie zamówienia.
5) Za ostateczne rozstrzygnięcie protestu uznaje się:
a) rozstrzygnięcie przez zamawiającego protestu, od którego nie wniesiono odwołania,
b) rozpatrzenie odwołania przez Prezesa Zarządu PKP Energetyka S.A.
6) Wniesienie protestu przerywa bieg terminu związania ofertą. Dalszy bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się od daty rozstrzygnięcia protestu lub od 8 dnia od daty dostarczenia
protestu, gdy protest nie był przez zamawiającego rozstrzygany.
7) Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8) Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia.
9) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie.
10) O złożeniu protestu zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących
w danym postępowaniu.
11) Uczestnikami postępowania dotyczącego protestu stają się też wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o zamówienie, którzy przystąpią do postępowania protestacyjnego w terminie 3
dni od otrzymania zawiadomienia o wniesieniu protestu.
12) Wykonawca, który nie przystąpił do postępowania protestacyjnego, nie może następnie wnieść
protestu powołując się na te same okoliczności.
13) Zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu 7 dni od jego wniesienia.
14) W uzasadnieniu rozstrzygnięcia protestu zamawiający podaje przyczyny rozstrzygnięcia oraz
pouczenie o sposobie i terminie wniesienia środka odwoławczego.
15) W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność.
16) Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie poczytuje się za jego oddalenie.
17) O powtórzeniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców
uczestniczących w danym postępowaniu.
18) Po wniesieniu protestu zamawiający zawiesza postępowanie o udzielenie zamówienia do czasu
rozpatrzenia protestu, nie dłużej jednak niż na okres 7 dni, chyba że:
a) protest jest oczywiście niezasadny,
b) rozstrzygnięcie protestu następuje niezwłocznie łącznie z zawiadomieniem, o którym mowa
w ust. 10.
19) Zawieszenie postępowania przerywa bieg terminu związania z ofertą.
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20) Od rozstrzygnięcia o zawieszeniu postępowania o udzielenie zamówienia odwołanie nie
przysługuje.
21) Od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia protestu
w terminie, zainteresowanemu wykonawcy przysługuje odwołanie, jeżeli wartość zamówienia jest
wyższa niż 100 000 złotych.
22) Odwołanie wnosi się do Prezesa Zarządu PKP Energetyka S.A. w terminie 3 dni od dnia
doręczenia rozstrzygnięcia lub 7 dni od upływu terminu rozpatrzenia informując jednocześnie
zamawiającego.
23) Odwołujący się może cofnąć odwołanie w każdym czasie.
24) Odwołanie zostaje rozpatrzone w terminie do 14 dni od dnia doręczenia odwołania.
O terminie rozpatrzenia odwołania wykonawca zostaje poinformowany pisemnie, najpóźniej 3 dni
przed terminem rozpatrzenia odwołania. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć
w rozpatrywaniu odwołania. Nieobecność wykonawcy skutkuje odrzuceniem odwołania.
25) W wyniku rozpatrzenia odwołanie może zostać uwzględnione lub oddalone. Uwzględnienie
odwołania powoduje powtórzenie albo unieważnienie czynności oprotestowanych.

18. Pozostałe postanowienia
1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
w tym w sytuacji gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta nie podlegająca
odrzuceniu.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści SIWZ, w każdym czasie przed
terminem składania ofert. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ, niezbędny będzie dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert.
4) W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
5) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

ZATWIERDZAM:
kierownik zamawiającego, Warszawa, październik 2012 r.
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Załącznik nr 1
do SIWZ nr EZ1-Ez9d-9000/19/2012

................................., dnia ............................
........................................
Nazwa, adres, nr telefonu, fax., e-mail wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie na realizację zamówienia pt.: „Dostawa depozytorów”, składamy
niniejszym ofertę, jak w poniższej tabeli:

Przedmiot
zamówienia

Wartość w zł (cyfrowo)
netto
brutto

Wartość netto
(słownie)

Dostawa
depozytorów

1.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr
EZ1-Ez9d-9000/19/2012 wraz z załącznikami, oraz że przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania
zawarte w ich treści i uznajemy się za związanych zawartymi w niej postanowieniami.

2.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od
upływu terminu składania ofert.

3.

Wadium w kwocie .................... zł, zostało wniesione w dniu ...................... w formie
...........................................................................

4.

Zobowiązujemy się, w przypadku wygrania postępowania, do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez zamawiającego. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy nie będziemy
rościć pretensji do wpłaconego wadium.

5.

Załączniki do niniejszego formularza stanowią oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 6.

6.

Zwrot wadium na rachunek wykonawcy:
a) dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej:
Bank: .........................................................................................
Nr konta: .....................................................................................
b) dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie
ubezpieczeniowej:
Adres:……………………………………………………………….

7.

gwarancji

bankowej

lub

Formularz ofertowy wraz z załącznikami zawiera ……. kolejno ponumerowanych stron.

………................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
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Załącznik nr 2
do SIWZ nr EZ1-Ez9d-9000/19/2012
WZÓR

Umowa nr EZ1-Ez9d-9000/19/2012
zawarta dnia .............................. w Warszawie
pomiędzy:
PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, wpisaną do
rejestru Sądu Rejonowego m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000322634, NIP:526-25-42-704, REGON: 017301607, kapitał
zakładowy: 788 193 790,00 zł, wpłacony w całości, działającą przez:
PKP Energetyka S.A. – Zakład Mazowiecki z siedzibą przy ul. Sławińskiej 7/9, 01-218 Warszawa,
REGON 017301607-00028, reprezentowanym przez:
1. Piotr Zawadka - Dyrektor,
2. Piotr Szczytyński - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych,
zwanym dalej zamawiającym,
a
……………………………………… z siedzibą: …........................................... wpisaną do rejestru Sądu
Rejonowego ……………….…………………………….….. Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
………………., NIP ……………….., REGON: ……………, kapitał zakładowy: ……………..………… zł,
w imieniu, którego działają:
1. ........................................................................................,
2. ........................................................................................,
zwanym dalej wykonawcą,
zwanych łącznie stronami,
o treści następującej:
§1
1. Niniejsza umowa została zawarta w związku z rozstrzygnięciem postępowania pt. „Dostawa
depozytorów” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Załącznikami do niniejszej umowy są SIWZ nr EZ1-Ez9d-9000/19/2012 wraz z załącznikami oraz
oferta przedstawiona przez wykonawcę z dnia .............................
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Miejsce realizacji zamówienia – ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.
3. Termin realizacji zamówienia – najpóźniej 28.12.2012 r.
§3
Dokumentem stwierdzającym dostarczenie, montaż, uruchomienie przedmiotu zamówienia oraz
szkolenie zamawiającego, będzie protokół odbioru robót, podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli obu stron.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe wynikające
z przedstawionej oferty w wysokości ....................................... złotych netto (słownie:
.................................. .....................................................................................................…/100) plus
należny podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia jest
protokół odbioru robót, o którym mowa w § 3.
3. Płatności regulowane będą przez zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wykonawcy
podany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury.
4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
5. Wartości umowne nie podlegają waloryzacji.
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§5
1. Za opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający będzie miał prawo stosowania kar
umownych w wysokości 0,2% wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek
ustawowych.
3. Strony zastrzegają dochodzenie odszkodowań na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda
przewyższy wartość kary albo powstanie z innych, niż wymieniona w ust. 1 przyczyny.
4. W przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu zamówienia powyżej 21 (słownie: dwadzieścia
jeden) dni, w stosunku do terminu wykonania, określonego w § 2 ust. 3, zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy wykonawcy.
5. Za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy, wykonawca zapłaci
zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości robót
określonych w § 4 ust.1.
6. Za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z winy zamawiającego, zamawiający zapłaci
wykonawcy karę umowną w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości robót
określonych w § 4 ust.1.
§6
1. W czasie wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest na żądanie
zamawiającego udzielić mu wyjaśnień, dotyczących przebiegu realizacji umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na audytowanie przez zamawiającego sposobu realizacji zamówienia
zgodnie z normami: ISO 9001, ISO 14001 i PN-N18001.
§7
1. Wykonawca udziela ......... miesięcznego terminu gwarancji na przedmiot zamówienia. Za datę
rozpoczęcia okresu gwarancyjnego uważa się datę podpisania protokołu odbioru robót, o którym
mowa w § 3.
2. Gwarancja nie może zawierać odpłatnych świadczeń (np. konserwacji, przeglądów) w trakcie jej
obowiązywania.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego w ostatnim
miesiącu gwarancji.
4. Czas przystąpienia do usuwania awarii w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii
w okresie gwarancyjnym.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w stanie wolnym od wad,
oraz do nieodpłatnej wymiany wadliwej części dostawy, jeżeli wady te ujawniły się w okresie
gwarancji.
6. W przypadku stwierdzenia, po przekazaniu, że przedmiot zamówienia ma wady, usterki lub jest
niekompletny, czego nie można było stwierdzić przed podpisaniem protokołu, o którym mowa
w § 3, zamawiający niezwłocznie wezwie wykonawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni.
7. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 6, przepis § 5 ust.1 stosuje się
odpowiednio.
8. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 6, zamawiający ma prawo
powierzyć jego naprawę, wykonanie, dokończenie osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy.
§8
1. Przed podpisaniem niniejszej umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego jej wykonania
w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie w wysokości ………… PLN zostało wniesione w formie ……………………..………
……………………………………………
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w wysokości 80% albo jego
wartość zostanie zmniejszona o 80% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała kwota zabezpieczenia stanowić będzie
zabezpieczenie usunięcia wad i usterek w trakcie trwania okresu rękojmi.
4. 20% zabezpieczenia, o którym mowa w ust.3, zostanie zwrócone w terminie 15 dni od dnia upływu
okresu rękojmi za wady.
§9
Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do kontroli przebiegu pracy i do udziału
w komisyjnym odbiorze dostawy:
ze strony zamawiającego:


Grzegorz Szajner

tel.:

(0-22) 474 51 83



Paweł Pruk

tel.:

697-040-136



…………………………………………………………………………
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ze strony wykonawcy:


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



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

§ 10
Wykonawca może zatrudniać podwykonawców, przy czym ponosi pełną odpowiedzialność za
działania i zaniechania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania wykonawcy.
§ 11
Żadna ze stron nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony przenieść praw i zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią pod rygorem nieważności dokonanej czynności.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla zamawiającego.
§ 13
Wprowadzenie zmian do umowy wymaga dla swej ważności aneksu zawartego w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
§ 14
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.
§ 15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przeznaczonych po jednym
dla zamawiającego i wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

*)

– w przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika(ów) do umowy należy dołączyć
pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie)
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Załącznik nr 3
do SIWZ nr EZ1-Ez9d-9000/19/2012

Opis przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa depozytorów do budynku technicznego Centrali Spółki
PKP Energetyka S.A. znajdującego się przy ul. Hożej 63/67 w Warszawie.

2.

Parametry techniczne, budowa szaf:
a) korpus z wysokogatunkowej stali ze zintegrowaną klawiaturą i wyświetlaczem oraz
elementem zarządzającym wbudowanym w szafę
b) mechaniczna blokada kluczy i drzwi (płyty przedniej) szafy,
c) odblokowanie awaryjne mechanicznej płyty przedniej depozytora,
d) odblokowanie awaryjne mechanicznie zablokowanych kluczy,
e) ukryte zawiasy płyty przedniej depozytora,
f) zintegrowanie z czytnikiem kontroli dostępu istniejącego systemu IPROTECT (czytnik przy
oknie ochrony w wejściu do budynku - kontrola dostępu kartą zbliżeniową (standard kart
Mifare) lub kod PIN w sytuacji awaryjnej,
g) wyświetlacz LCD, metalowa klawiatura alfanumeryczna,
h) wbudowana pamięć 512kB, wbudowane podtrzymanie pamięci,
i) zapamiętywanie ustawień czasu i daty,
j) ustawienia “okna otwarcia”,
k) połączenie z czytnikiem kart,
l) podłączenia do systemu bezpieczeństwa na obiekcie,
m) zasilanie, 230V / 50HZ,
n) zużycie energii max. 65W / 0.3A,
o) awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora,
p) jednostka sterująca – mikroprocesor wbudowany,
q) pamięć kodów PIN,
r) ilość użytkowników: minimum 500 do 1000,
s) audyt wykonanych operacji: 20 000,
t) praca w sieci TCP/IP, komunikacji pomiędzy serwerem i systemami odbywa się poprzez TCP /
IP w określonej sieci,
u) wymiary szafy nie większe niż dostępna przestrzeń w pomieszczeniu ochrony zgodnie
z rysunkiem poglądowym, przy czym głębokość całkowita szafy nie większa niż 20cm,
v) montaż naścienny,
w) szafy depozytorów montowane w jednym pomieszczeniu ochrony,
x) depozytor obsługujący w dostępnej przestrzeni montażu minimum 360 kluczy,
y) metalowe wtyczki oraz plomby dla wszystkich gniazd depozytora,
z) plomby oznakowane indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

3.

Parametry funkcjonalne. Depozytor musi zapewniać:
a) zwrot klucza w dowolne gniazdo z dowolnej szafy depozytora,
b) zintegrowanie depozytora do współpracy z czytnikami kart oraz z bazą systemu kontroli
dostępu na obiekcie - system iProtect firmy KeyProcessor,
c) pobieranie kluczy z zainstalowanych szaf depozytorów z wykorzystaniem jednego czytnika
przy okienku ochrony, czytnik dostarcza zamawiający,
d) integrację depozytorów z oprogramowaniem iProtect,
e) zarządzanie gniazdami tzn. aktywacja i dezaktywacja gniazd z poziomu programu do
zarządzania depozytorem kluczy z poziomu administratora,
f) pobieranie kluczy z depozytora z wykorzystaniem tych samych kart które posiadają
pracownicy do poruszania się po obiekcie, karty standard Mifare system iProtect,
g) wykorzystanie okablowania zainstalowanego na obiekcie kat 5e,
h) tworzenie raportów o stanie pobranych kluczy w sposób dynamiczny, sprawdzenie w stanie
danej chwili które z kluczy są pobrane,
i) możliwość rozbudowy sytemu depozytorów o kolejne szafy lub depozytory (odrębne wejście)
jako jeden system zarządzania kluczami,
j) grupowanie kluczy,
k) stykową ale bezprzewodową komunikację pomiędzy wtyczką klucza a urządzeniem,
l) wysłanie alarmu jako wiadomości wyświetlanej na serwerze oraz przesłanie w formie e-mail
lub SMS,
m) oprogramowanie dostosowane do środowiska Windows,
n) brak limitu stanowisk i opłat licencyjnych,
o) program wykorzystujący bazę danych SQL MSSQL (domyślnie), Oracle i MySQL,
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p) możliwość wyboru różnych alarmów dźwiękowych i wizualnych (rozwiązanie docelowe
zostanie ustalone z wykonawcą w trakcie realizacji zadania),
q) zapewnienie minimum 20 różnych alarmów: otwarcie drzwi, otwarcie panelu sterowania,
awaria zasilania, ponowne uruchomienie systemu, nieudane próby uwierzytelniania, cichy
alarm, stan baterii, itp.,
r) możliwość podłączenia do styków alarmowych (wyjście do centrów Security lub policji i straży
pożarnej),
s) zapewnienie pełnej możliwości administrowania całym systemem depozytora kluczy
z wykorzystaniem bazy systemu kontroli dostępu.
4. Gwarancja:
1) Minimalny termin gwarancji wynosi 36 miesięcy na dostarczone, zamontowane i uruchomione
urządzenia.
2) Termin gwarancji liczony jest od dnia uruchomienia przedmiotu zamówienia.
3) Potwierdzeniem dostarczenia, montażu, uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz szkolenia
zamawiającego jest protokół odbioru robót podpisany przez przedstawicieli obu stron.
4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w stanie wolnym od wad,
oraz do nieodpłatnej wymiany wadliwej części dostawy, jeżeli wady te ujawniły się w okresie
gwarancji.
5) Gwarancja nie może zawierać odpłatnych świadczeń (np. konserwacji, przeglądów) w trakcie jej
obowiązywania.
6) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego w ostatnim
miesiącu gwarancji.
7) Czas przystąpienia do usuwania awarii w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii
w okresie gwarancyjnym.
8) Kartę gwarancyjną wykonawca dostarcza wraz z dostawą.
5. Ogólne warunki dostawy:
1) Dostawa, rozładunek, montaż, wdrożenie i uruchomienie przedmiotu zamówienia zapewnia
wykonawca.
2) Wraz z dostawą wykonawca musi dostarczyć 3 komplety DTR urządzeń w języku polskim
w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.
3) Zamawiający zobowiązany jest do nadzoru podczas prowadzonych prac dostawy.
4) Podłączenie stacji transformatorowej do sieci elektroenergetycznej SN i nn, podłączenie stacji do
instalacji uziemiającej oraz podłączenie transformatora (odpiętego na czas transportu) należy do
zamawiającego.
6. Pozostałe wymagania:
1) Tabliczki, opisy, instrukcje montażu oraz obsługi muszą być napisane w języku polskim.
2) Wykonawca przeprowadzi bez żadnych dodatkowych opłat jednorazowe szkolenie pracowników
odpowiedzialnych za administrowanie systemu w terminie uzgodnionym obustronnie na obiekcie
zamawiającego i zainstalowanym urządzeniu.
3) Wykonawca może dokonać wizji lokalnej obiektu przed złożeniem oferty. Nie dokonanie wizji
lokalnej nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia
(możliwości zamontowania w dostępnej przestrzeni, poprawności funkcjonowania depozytora).
Osobą do kontaktu w celu dokonania wizji lokalnej obiektu jest Paweł Pruk, tel.: 697-040-136.
4) Rozwiązania szczegółowe uzgadniane będą na etapie realizacji umowy.
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