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1. Nazwa i adres Zamawiającego
Zamawiającym jest PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi, Zakład Dolnośląski,
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy K.R.S. – Nr KRS: 0000322634 kapitał zakładowy:
788.193.790,00 zł, kapitał wpłacony w całości (zwana zamawiającym w dalszej części
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dalej SIWZ).

2. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (dalej: przetarg
i postępowanie), podlega unormowaniom zawartym w ustawie Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759)
zwaną dalej „ustawą”.
2.1.
2.2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku podstacji trakcyjnej wraz z instalacją
wyposażenia podstacji w urządzenia elektroenergetyczne, na dz. Nr 132/1, AM-1 i Nr 133/1,
AM-1, obręb Skokowa, gm. Prusice.

Kod CPV : 45213320-2
3.1.

Wymagania techniczne

Prace należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót.
Załączony przedmiar robót nie stanowi podstawy wyceny robót.

4. Opis sposobu przygotowania oferty
4.1.

Oferta oraz dołączone do niej oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone
w języku polskim. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.2.

Każdy wykonawca powinien sporządzić dokumenty stanowiące ofertę zgodnie z zapisami
punktu 5.

4.3.

Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4.4.

Zaleca się, by dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie były trwale złączone, zgodnie
z porządkiem przedstawionym w treści pktu 4, z zastrzeżeniem pktu 4.9. Wszystkie strony
zawierające treść winny być kolejno ponumerowane.

4.5.

Strona pierwsza oznaczona numerem 1 winna zawierać spis treści, w którym należy
podać liczbę porządkową dokumentu, jego nazwę, numer strony początkowej dokumentu.
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4.6.

Wszystkie dokumenty dołączone do oferty zawierające treść powinny być załączone
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby
uprawnione do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu. Wyjątek stanowią
ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, składane
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz
dokumenty gwarancji wadialnej, które należy złożyć w oryginale.

4.7.

Oferta i dokumenty do niej dołączone powinny być pisane z zastosowaniem medium
niezmywalnego (np. tuszu, atramentu, itp.).

4.8.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu.

4.9.

Dokumenty 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 w terminie
wskazanym w punkcie 10.1., 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.

4.10. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku wykonawców wspólnie, dokumenty tworzące ofertę
muszą być podpisane przez pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie
i spełniać następujące wymagania:
a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi
oddzielnie złożyć oświadczenia i dokumenty przedstawione w pkt 7 p-pkt 7.5. b), c), d),
e), f).
b) wykonawcy występujący wspólnie składają oświadczenia i dokumenty łącznie
w zakresie określonym w pkt. 7 p-pkt 7.1.
c) wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy
w sprawie zamówienia; do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa,
ustanowionego przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
4.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi wykonawca.
4.12. Wykonawca wskaże w ofercie, jaką część zamówienia powierzy podwykonawcom.
4.13. Opakowanie i oznakowanie ofert:
a)
Oferty i dokumenty do niej dołączone winny być składane w 1 egzemplarzu,
w zabezpieczonych przed otwarciem nieprzejrzystych kopertach (opakowaniach).
b)
Należy stosować koperty (opakowania) zewnętrzne i wewnętrzne.
c)
Na opakowaniu zewnętrznym należy umieścić:
 nazwę i adres: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, Zakład
Dolnośląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
– napis : ,,Budowa budynku podstacji trakcyjnej wraz z instalacją wyposażenia
podstacji w urządzenia elektroenergetyczne, na dz. Nr 132/1, AM-1 i Nr 133/1, AM-1,
obręb Skokowa, gm. Prusice”, nie otwierać przed godz. 1015 dnia 17.12.2013 r.
 Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto
opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

5. Postać oferty
5.1.
5.2.

Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ wraz
z kalkulacją cenową załącznik nr.5.
Do oferty należy dołączyć:

_____________________________________________________________________________
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nr EZ12-Ez5b-211c/69/2013
Budowa budynku podstacji trakcyjnej wraz z instalacją wyposażenia podstacji w urządzenia elektroenergetyczne, na dz. Nr 132/1,
AM-1 i Nr 133/1, AM-1, obręb Skokowa, gm. Prusice.

4

a) dowód wniesienia wadium,
b) oświadczenia i dokumenty potwierdzające zdolność wykonawcy do uczestnictwa
w przetargu, określone w pkt. 7 SIWZ

6. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
6.1.

spełniają warunki udziału zgodnie z art. 22.1. ustawy Pzp dotyczące :
a)

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)

posiadają wiedzę i doświadczenia;

c)

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;

d)

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6.2.

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy Pzp.,

6.3.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych
do oferty.

7.

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów

7.1.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
przedkłada w zakresie wiedzy i doświadczenia:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
nalezycie.
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi wykonać zamówienie:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami
(załącznik nr 6).
Jeżeli Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku powołuje się na zasoby
innych podmiotów jest zobowiązany przedłożyć pisemną informację tego podmiotu
o oddaniu do dyspozycji właściwych zasobów na okres wykonywania zamówienia;
Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej :
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.2.

7.3.

7.4.

_____________________________________________________________________________
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nr EZ12-Ez5b-211c/69/2013
Budowa budynku podstacji trakcyjnej wraz z instalacją wyposażenia podstacji w urządzenia elektroenergetyczne, na dz. Nr 132/1,
AM-1 i Nr 133/1, AM-1, obręb Skokowa, gm. Prusice.

5

7.5.

b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
c) sprawozdania finansowego albo jego częsci, a jeżeli podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego częsci, a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i należnosci - za okres nie dłuższy niż
ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za
ten okres.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
a) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
przepisów art. 24 ustawy Pzp. - Zał. Nr 4 do SIWZ.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie
musi być podpisane przez każdego z nich.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe
dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
Wykonawcy występujący wspólnie (w trybie art. 23 ustawy Pzp.) zobowiązani są
załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo to musi być przedstawione w formie oryginału.
Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki
cywilnej Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do złożenia umowy spółki.
c) 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 ofert.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie zaświadczenie
musi być złożone przez każdego z nich.
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Uubezpieczenia 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
ofert.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie zaświadczenie
musi być złożone przez każdego z nich.
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e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1, pkt 4÷8 ustawy Pzp. wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
f)

Jeżeli wykonawca jest podmiotem zbiorowym - aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 9 ustawy Pzp.
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie informacja
z KRK, wskazana w punkcie d i e musi być złożona przez każdego z nich.

g) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp., mają
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp., wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert, z tym że w
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.6.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5 :

terytorium

1. Pkt 7.5 b, c, d, f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2. pkt 7.5 lit. e – składa 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 Pzp.;
7.7.

Dokumenty, o których mowa w pkt 7.6 pkt 1 a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 7.6 ust 1 b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.8.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.5, zastępuje
się je dokumentem zawierającym 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.

7.9.

Zgodnie z uprawnieniem wynikającym z postanowień art.138c ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
Zamawiający, żąda aby udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii
Europejskiej lub państw, z którymi wspólnota Europejska zawarła umowy
o równym traktowaniu przedsiębiorców wynosił co najmniej 50%.
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7.10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wymaganego wadium. Za wyjątkiem
kopii przelewu inne dowody wniesienia wadium np. w poręczeniach lub gwarancjach
powinny być złożone w oryginale.
7.11. Inne dokumenty:
a)

Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego.

7.12. Wymagane dokumenty, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy. Poświadczenia za zgodność z oryginałem należy dokonać poprzez
umieszczenie na kopii każdej zapisanej strony dokumentu czytelnego zapisu: „Za
zgodność z oryginałem” wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy.
7.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

8. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 17.12.2014 r.

9. Termin i miejsce składania ofert
9.1. Ostateczny termin składania ofert – godz. 1000 dnia 17.12.2013 r.
9.2. Oferty należy składać w dni robocze w godz. 830 - 1430, ,(z wyjątkiem sobót)
9.3. Miejsce składania ofert: PKP Energetyka S.A., Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Dolnośląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, pokój 275.
9.4.

W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w pkt. 9.1. SIWZ. zamawiający
niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po
upływie terminu do wniesienia odwołania.

9.5. Zamawiający będzie poświadczał wykonawcom złożenie oferty.
9.6. Przed upływem terminu podanego w treści punktu 9.1., wykonawca może złożyć ofertę
zamienną lub wycofać ofertę bez utraty wadium przetargowego. Powiadomienie o zmianie
lub wycofaniu oferty powinno zawierać numer oferty (ustalony w chwili dostarczenia oferty).
Nowa (lub zmieniona) oferta winna spełniać wymagania SIWZ. Żadna oferta nie może być
zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.

10 . Miejsce i termin otwarcia ofert, informacje o formalnościach jakie powinny być
dopełnione po wyborze oferty
10.1. Zamawiający dokona otwarcia ofert o godz. 1015 w pokoju nr 275 (II piętro) dniu
17.12.2013 r. we Wrocławiu, przy ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław.
10.2. Otwarcie ofert jest jawne.
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10.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
10.4. Po otwarciu ofert podane zostaną do wiadomości: nazwa (firma) oraz adres (siedziba)
wykonawcy, cenę oferty, okres gwarancji, termin wykonania zamówienia oraz warunki
płatności.
10.5. Niedopuszczalne jest poprawianie względnie zmiana treści oferty, dokonywane przez
wykonawcę po terminie składania ofert. Nie dopuszcza się również negocjacji między
zamawiającym a wykonawcą dotyczących złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.
10.6. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki zgodnie z zapisami art. 87 ust. 2 ustawy.
10.7. Oferta złożona przez wykonawcę wykluczonego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
podlega odrzuceniu w całości.
10.8. Zamawiający udzieli zamówienia na realizację zadania wykonawcy, którego oferta
zdobędzie najwyższą ilość punktów biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert przedstawione
w punkcie 12 odnoszące się do ocenianego zadania.

11. Opis sposobu obliczenia ceny
11.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych [PLN]. Cena musi
uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty,
jakie poniesie Zamawiający z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia przez wybranego Wykonawcę. Cena podana w ofercie
musi być wyrażona liczbowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
11.2. Cena ofertowa określona przez Wykonawcę będzie obowiązywać przez cały okres
ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określa wzór umowy
stanowiący załącznik nr 1.
11.3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty
11.1.Oceny ofert dokonywać będzie komisja powołana przez zamawiającego.
11.2.Ocenie zostaną poddane nieodrzucone oferty wykonawców i nie podlegających wykluczeniu
z niniejszego postępowania.
11.3.Ocena ofert będzie wyrażona w punktach.
11.4.Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta ocenianego zadania, która uzyska
największą liczbę punktów, a nie zostanie odrzucona.
11.5.Oceniana oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
11.1. Zasady szczegółowe
11.1.1. Dla oceny ofert stosowana będzie punktacja (łączna maksymalna ilość punktów
przyznawana przez przewodniczącego i każdego członka komisji przetargowej - 100) ;
przy ocenie ofert przyjmowane będą następujące kryteria:
a) Cena oferty (Co)
- 90 pkt.
b) Warunki gwarancji (Wg) - 10 pkt.
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Wartość oferty zostanie obliczona następująco :
 (Co) cena - 90 pkt.
Maksymalną ilość punktów, tj. 90 otrzyma cena najniższa, która jest najkorzystniejsza. Dla cen
wyższych od ceny najniższej ilości punktów będzie wyliczona w następujący sposób:
Cena najniższa
x 90 = ilość punktów

Co =
Cena badanej oferty

gdzie Co - ilość punktów otrzymanych przez oferenta za cenę ofertową.
 (Wg) warunki gwarancji - 10 pkt.
Maksymalną ilość punktów tj. 10 otrzyma oferent z najdłuższą gwarancją. Maksymalny okres
gwarancji jaki jest oczekiwany przez Zamawiającego to 10 lat. Dla krótszych okresów wykonania
liczba punktów zostanie obliczona następująco :
Warunki gwarancji badanej oferty
x 10 = ilość punktów

Wg=
Warunki gwarancji najdłuższy

gdzie Wg - ilość punktów otrzymanych przez oferenta za warunki gwarancji.
11.1.2. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

13. Ogólne warunki umowy
13.1. Umowa o dostawy zostanie zawarta z wykonawcą wybranym do jej realizacji przez
zamawiającego.
13.2. Treść podpisanej umowy winna być zgodna z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr
1 do SIWZ.
13.3. Podpisanie umowy powinno nastąpić zgodnie z wymaganiami pkt 19.3.
13.4. Wybrany wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwą realizację
przedmiotu umowy.

14. Wymagania dotyczące wadium
14.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe przed upływem terminu
składania ofert w wysokości 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100).
14.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy.
14.3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej powinno być dokonane jako przelew gotówkowy
w PLN na konto PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, Zakład Dolnośląski
(nazwa banku: ING Bank Śląski S.A. Nr: 89 1050 0099 6712 7777 7777 7777).
14.4.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być załączone do oferty w formie
oryginalnego dokumentu.
14.5. Zamawiający wykluczy wykonawcę z udziału w postępowaniu w przypadku nie wniesienia
wadium.
14.6. Zwrotu wadium zamawiający dokonuje zgodnie z art. 46 ust. 1, pkt 1a, 2 i 4 ustawy.
14.7. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
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14.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium w przypadku określonym w art. 46 ust. 3
ustawy.
14.9. Wykonawca winien podać w materiałach ofertowych dane niezbędne do dokonania zwrotu
wadium.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.1. Informacje ogólne;
a) Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny
całkowitej podanej w ofercie;
b) wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy nie później niż w dniu podpisania umowy, z tym zastrzeżeniem, że przed
podpisaniem umowy zabezpieczenie powinno być już skutecznie wniesione.
15.2. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
15.2.1 zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być wniesione:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dostawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu dostawca wpłaci przelewem na rachunek
Zamawiającego na konto PKP Energetyka S.A. Zakład Dolnośląski, ING Bank Śląski
S.A. nr: 65 1050 0086 1000 0090 9005 1200.
15.4. Zabezpieczenie wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy
złożyć w oryginale w Dziale ds. Realizacji Usług Budowlanych w siedzibie
Zamawiającego, pok. 268.
15.5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
1) zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy w następujący sposób :
- 70 % po wykonaniu przedmiotu umowy w ciągu 30 dni i uznaniu przez zamawiającego
za należycie wykonane.
- 30 % po upływie okresu rękojmi za wady w ciągu 14 dni od upływu okresu rękojmi za
wady.
2) Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastosowano kary umowne potrącane z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwrotowi podlega kwota pomniejszona o
sumę naliczonych kar umownych.
3) W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy kwotę zabezpieczenia,
zabezpieczenie nie zostanie zwrócone, a w pozostałej części Zamawiający dokona
potrącenia, wynikającego z faktury wystawionej przez wykonawcę.

16. Udzielanie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
16.1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
zgodnie z art. 38 ustawy.
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16.2. Treść zapytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zamawiający
będzie zamieszczał na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl oraz przekaże
wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ.
16.3. W niniejszym postępowaniu, zamawiający dopuszcza porozumiewanie
z wykonawcami w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną.

się

16.4. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji, wystosowanych przez zamawiającego faxem lub
elektronicznie.
16.5. Ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami
w godzinach 830 – 1430 są :
- Bogumił Gulewicz - w sprawach formalnych, tel. kom. 697 041 298,
- Grzegorz Wciórka, tel. kom. 697 041 202.

17. Termin związania ofertą
17.1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 60 dni od upływu
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 182 ust. 6 ustawy.
17.2. Termin związania ofertą może być przedłużony na zasadach określonych w art. 85 ust.
2,3 i 4 ustawy.
17.3. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku
nie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania złożoną ofertą oraz okresu
obowiązywania wadium.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcom, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy,
na zasadach w tym dziale określonych.

19.Ogłoszenie wyników przetargu, zawieranie umów
19.1. Ogłoszenie o wyniku postępowania będzie zamieszczone na stronie internetowej
zamawiającego www.pkpenergetyka.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
19.2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną przesłane faxem oraz pocztą do
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
19.3. Zamawiający zawrze umowę, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym
niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

20. Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
PZP i Kodeksu Cywilnego.
Wrocław, dnia ………………………. r.

ZATWIERDZAM:
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