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1. Zamawiający
Zamawiającym jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod
pocztowy 00-681, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał
zakładowy: 788 193 790,00 zł, kapitał wpłacony w całości (zwana dalej „zamawiającym”).

2. Informacje ogólne
2.1. Postępowanie prowadzone jest przy zastosowaniu przepisów o przetargu nieograniczonym na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) zwaną dalej „Pzp”.
2.2. Podmiotem zawierającym umowę będzie zamawiający, odbiorcą dostaw i płatnikiem jest
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Południowy, zwany dalej
„odbiorcą”.
2.3. Każdy wykonawca, a w załączniku nr 3 do SIWZ nazywany również dostawcą, może złożyć
w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2.4. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie jego oferty zostaną
odrzucone.

3. Opis przedmiotu zamówienia
Kod CPV:

31213100

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa i nadzór nad montażem rozdzielni 110 kV w miejscu przeznaczenia, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Data produkcji elementów i urządzeń wchodzących w skład
rozdzielni nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy, licząc od dnia otrzymania projektu
wykonawczego, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ,
b) dostawa

i

nadzór

nad

montażem

w

pełni

wyposażonych

szaf

sterowniczo-

przekaźnikowych i obwodów pomocniczych rozdzielni 110 kV, szaf pomiaru energii oraz
szafy systemu sterowania i nadzoru, wraz z połączeniami z aparaturą 110 kV oraz nadzór
na pracami instalacyjnymi i wdrożenia automatyki obiektu,
c) dostawa dokumentacji i świadczenie usług, opisanych szczegółowo w rozdziale 7
załącznika nr 3 do SIWZ,
d) przygotowanie rozdzielni do prób ruchowych oraz udział wykonawcy w próbach ruchowych
po zmontowaniu i zainstalowaniu urządzeń rozdzielni.
3.2. Montaż urządzeń, prace instalacyjne i łączeniowe oraz przygotowanie i realizację prób
wykonywać będą pracownicy zamawiającego pod kierunkiem i nadzorem wykonawcy.
Przedmiotem zamówienia nie są objęte prace budowlane.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
3.4. Pod pojęciem „rozdzielnia” rozumie się urządzenia wymienione w pkt 3.1 lit. a i b.
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4. Informacja

o

zamówieniach

uzupełniających

oraz

ofertach

częściowych

i wariantowych
4.1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do wartości 50% wartości
zamówienia podstawowego.
4.2. Zamawiający nie przewiduje składania przez wykonawców ofert częściowych i wariantowych.

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy,
do biura projektowego (adres biura projektowego zostanie przekazany wybranemu
wykonawcy niezwłocznie po zawarciu umowy) kompletu materiałów, umożliwiających
wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego podstacji trakcyjnej. Wymagane materiały,
o których mowa w zdaniu pierwszym wymienione są w pkt 7.1 załącznika nr 3 do SIWZ (jako
etap pierwszy). Materiały te wykonawca dostarczy dowodnie do wskazanego biura
projektowego.
5.2. Biuro projektowe w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa
w pkt 5.1 SIWZ, poinformuje wykonawcę o kompletności otrzymanej dokumentacji. Brak
informacji zwrotnej w zakreślonym terminie, jest równoznaczne z faktem, że przekazane przez
wykonawcę do biura projektowego dokumentacja, materiały, są kompletne. W przypadku
otrzymania informacji o niekompletności dokumentacji wykonawca zobowiązany jest do
uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania stosownej
informacji. Biuro projektowe może wzywać do uzupełnienia dokumentacji tylko jeden raz.
Rozjemcą w ewentualnych sporach odnośnie do dostarczonych dokumentów będzie odbiorca
lub PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Dystrybucja Energii Elektrycznej.
5.3. Projekt wykonawczy biuro projektowe przekaże dowodnie wykonawcy i odbiorcy w terminie
90 dni liczonym od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji, o której mowa w pkt 5.1 SIWZ.
5.4. Rozdzielnię, wykonawca dostarczał będzie sukcesywnie w miarę postępu prac montażowych
i instalacyjnych, w taki sposób aby prace montażowe i prace instalacyjne oraz wdrożenie
automatyki obiektu zakończyły się nie później niż 15 dni przed datą o której mowa w zdaniu
drugim. Zakończenie prób ruchowych i oddanie obiektu do eksploatacji nastąpi nie później niż
do dnia 31.03.2015 r. Terminy poszczególnych dostaw, wykonawca będzie na bieżąco
uzgadniał z odbiorcą.
5.5. Prace montażowe mogą rozpocząć się dopiero po dopuszczeniu przez odbiorcę do tych prac.
O terminie, w którym możliwe będzie rozpoczęcie prac montażowych odbiorca powiadomi
wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż na 150 dni przed dniem przewidzianym na
zakończenie prac montażowych i prac instalacyjnych wraz z wdrożeniem automatyki obiektu,
o której mowa w pkt 5.4 SIWZ. Jeżeli dopuszczenie to odbędzie się później niż 150 dni, licząc
od dnia przewidzianego na zakończenie montaży i prac instalacyjnych wraz z wdrożeniem
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automatyki obiektu, o której mowa w pkt 5.4 SIWZ, wykonawca nie będzie odpowiadał za
ewentualne opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia za taki sam okres, o jaki nastąpi
przesuniecie tego terminu przez odbiorcę.
5.6. Wcześniejsze, niż na 165 dni przed dniem przewidzianym na zakończenie prac montażowych
i prac instalacyjnych wraz z wdrożeniem automatyki obiektu, o którym mowa w pkt 5.4 SIWZ,
dopuszczenie wykonawcy przez odbiorcę do prac montażowych i instalacyjnych, skutkować
będzie zakończeniem tych prac w terminie nie dłuższym niż 165 dni, licząc od dnia tego
dopuszczenia.
5.7. W przypadku gdy dopuszczenie do prac montażowych i instalacyjnych nastąpi w terminie
wcześniejszym, o czym w pkt 5.6 SIWZ, wówczas przeprowadzenie prób ruchowych i oddanie
obiektu do eksploatacji nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym
w pkt 5.4 SIWZ.

5.8. Zamawiający zastrzega możliwość przechowywania rozdzielni w magazynach wykonawcy na
czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Z powyższego uprawnienia odbiorca może skorzystać nie
później niż na 60 dni przed 31.03.2015 r.

5.9. Rozdzielnię należy dostarczyć do Podstacji Trakcyjnej Bochnia, współrzędne geograficzne
miejsca dostarczenia, lokalizacja obiektu przedstawiona została w załączniku nr 3 pkt 2.5.
Prace montażowe i instalacyjne będą wykonywane w miejscu wskazanym w zdaniu
pierwszym.
6. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
6.1. W niniejszym postępowaniu zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami
w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną.
6.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
6.3. Wykonawcy mają prawo do zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
zgodnie z postanowieniami art. 38 ust.1 Pzp.
6.4. Treść zapytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zamawiający będzie
zamieszczał na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.
6.5. Ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w sprawach przedmiotu zamówienia – Paweł Anielak – tel.: (022) 392 46 51, , e-mail:
p.anielak@pkpenergetyka.pl;
w

pozostałych

sprawach

–

Rafał

Wilczyński

–

tel.

(022)

474

19

19,

e-mail:

r.wilczynski@pkpenergetyka.pl i Bartosz Wrzesień – tel.: (22) 474 19 19, e-mail:
b.wrzesien@pkpenergetyka.pl
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7. Wadium
7.1. Wykonawca winien wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).
7.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.
7.3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej powinno być dokonane jako przelew gotówkowy
w PLN na konto PKP Energetyka S.A. (nr konta – ING Departament Obsługi Rozliczeń,
r-k 32 1050 0099 6717 7777 7777 7777). W tytule przelewu należy umieścić informację
„wadium – dostawa rozdzielni 110 kV dla PT Bochnia”.
7.4. Zwrotu wadium zamawiający dokonuje zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 Pzp.
7.5. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
7.6. Wykonawca winien podać w materiałach ofertowych dane niezbędne do dokonania zwrotu
wadium.
7.7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym
wskazanym w pkt 7.3 SIWZ. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie
przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
7.8. Dowód wniesienia wadium w postaci innej niż forma pieniężna należy złożyć w sposób
umożliwiający jego późniejszy zwrot bez uszkodzenia oferty.
8. Termin związania ofertą
8.1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 90 dni od upływu terminu
składania ofert, z zastrzeżeniem art. 182 ust. 6 Pzp.
8.2. Termin związania ofertą może zostać przedłużony na zasadach określonych w art. 85 ust. 2
i 4 Pzp.

9. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie
9.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia, tj.:
wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali dostawy
co najmniej 2 rozdzielni na napięcie znamionowe 110 kV i wyższe, o wartości łącznej netto
wynoszącej co najmniej 4 500 000,00 zł.
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
a) uzyskali w ostatnich dwóch latach obrotowych przychód netto ze sprzedaży i zrównany
z nimi o łącznej wartości co najmniej 20 000 000,00 zł,
b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 4 500 000,00 zł,
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c) posiadają

opłacone

ubezpieczenie

od

odpowiedzialności

cywilnej

w

zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia
nie mniejszą niż 4 500 000 zł, słownie dwa miliony pięćset tysięcy złotych.
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.
9.2. Pod pojęciem ostatnie dwa lata obrotowe Zamawiający rozumie rok 2011 i 2012 lub 2012
i 2013 w przypadku posiadania przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w pkt. 11.2
ust.5 SIWZ za 2013 rok.
9.3. Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia nastąpi wyłącznie na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp albo art. 24b ust. 3 Pzp.

10. Opis sposobu przygotowania ofert
10.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
10.2. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikiem, którego wzór
przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z następującymi dokumentami:
1) dowodem wniesienia wadium,
2) oświadczeniem wykonawcy o posiadaniu tytułu do stosowania przez zamawiającego wobec
niego preferencji unijnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,
3) oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi zdolność wykonawcy do uczestnictwa
w postępowaniu, zgodnie z pkt 11 SIWZ,
4) listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2
pkt 5 Pzp albo informacja o tym, że nie należy on do grupy kapitałowej,
5) pełnomocnictwami dla osób reprezentujących wykonawcę w postępowaniu, wystawionego
zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy (w przypadku kiedy został ustanowiony
pełnomocnik).
10.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
10.4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do tak sporządzonej
oferty należy dołączyć jej kopię w formie elektronicznej, na płycie CD lub innym przenośnym
nośniku, na przykład przenośnym urządzeniu zawierającym pamięć nieulotną typu Flash
EEPROM, zaprojektowanym do współpracy z komputerem poprzez port USB – pamięć USB.
Dokumenty (część pisemna jak i elektroniczna) muszą być odpowiedniej jakości, kserokopie
i skany o rozdzielczości – minimum 200 dpi czarnobiałe lub kolorowe (umożliwiające
bezproblemowe odczytanie treści zawartej w dokumencie). Skany dokumentów należy
zapisać do pilików elektronicznych w formacie PDF. Objętość jednego pliku elektronicznego
(*.PDF), nie może być większa niż 7Mb.
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10.5. Dokumenty, o których mowa w punkcie 10.2. SIWZ, z wyjątkiem dowodu wniesienia wadium
w postaci innej niż forma pieniężna, powinny być trwale złączone. Strony dokumentów
powinny być ponumerowane. Dokumenty powinny być sporządzone z zastosowaniem
medium niezmywalnego (np. tuszu, atramentu itp.).
10.6. Dokumenty określone w punkcie 10.2. SIWZ 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.
Wyjątek stanowi dowód wniesienia wadium w postaci innej niż w formie pieniężnej
i oświadczenia o których mowa w pkt. 11.1 SIWZ, które należy złożyć wyłącznie w oryginale
oraz pełnomocnictwo dla osób reprezentujących wykonawcę w postępowaniu, wystawione
zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy (w przypadku, kiedy został ustanowiony
pełnomocnik), które należy złożyć wyłącznie w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
10.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy
lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.
10.8. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. wraz
z imienną pieczątką osoby podpisującej).
10.9. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
10.10. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.
U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których wykonawca zastrzegł, nie później
niż w terminie 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 ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec, jako
tajemnicy przedsiębiorstwa, dokumentów zawierających informacje, które stanowić będą
podstawę do dokonywania oceny oferty, zgodnie z art. 86 ust 4 Pzp.
10.11. Oferty winny być składane w 1 egzemplarzu, w zabezpieczonych przed otwarciem
nieprzejrzystych kopertach (opakowaniach).
10.12. Na opakowaniu należy umieścić:
nazwę i adres zamawiającego: PKP Energetyka S.A., Biuro Zakupów i Logistyki,
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, pokój nr 327 oraz napis: „Dostawa rozdzielni 110 kV dla
PT Bochnia nie otwierać przed godziną 1100 dnia 31 stycznia 2014 r”.
SIWZ nr EH21a-9000-58-3/120/BW/13
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11. Oświadczenia

i

dokumenty

potwierdzające

zdolność

wykonawcy

do

uczestnictwa w postępowaniu
11.1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia:
1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 SIWZ,
2) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust.1 Pzp.
3) potwierdzającego, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii
Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym
traktowaniu przedsiębiorców, będzie wynosił co najmniej 50% - zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają wspólnie dla
wszystkich wykonawców oświadczenie w zakresie określonym w ppkt 1 i 3 oraz każdy
z nich oddzielnie składa oświadczenie w zakresie określonym w ppkt 2.
11.2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:
1)

aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z 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 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,

2)

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,

3)

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,

4)

aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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,

5)

części sprawozdania finansowego (np. rachunku zysków i strat), a w przypadku
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za ostatnie dwa lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
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Dokumenty muszą wykazywać przychody ze sprzedaży netto i zrównane z nimi w
łącznej wysokości nie mniejszej niż określona w pkt 9.1 ppkt 2 lit. a,
6)

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawionej nie
wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy
w wysokości nie mniejszej niż określona w pkt 9.1 ppkt 2 lit. b,

7)

wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw rozdzielni na napięcie znamionowe 110 kV i wyższe, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, o łącznej wartości netto nie mniejszej niż
określona w pkt 9.1 ppkt 1, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, zgodnie z załącznikiem nr 5
do SIWZ.
Zamawiający, jako spełnienie wskazanego wyżej wymagania, przyjmie również
wykonanie robót budowlanych lub usług, których częścią składową jest dostarczenie
oferowanych rozdzielni. Wykonawca wskaże wówczas w wykazie stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ takie roboty budowlane lub usługi, wpisując jednocześnie
wartość odpowiednią dla rozdzielni. Wpis w wykazie, o którym tu mowa, będzie
oświadczeniem wykonawcy składanym zamawiającemu co do zrealizowania dostawy
oferowanej rozdzielni.

8)

dowodów potwierdzających, że przedstawione w wykazie (o którym mowa w pkt 7),
dostawy (roboty budowlane, usługi) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.
zgodnie z treścią § 1 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 lutego 2013 r. „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”
poświadczeń, oświadczeń wykonawcy lub dokumentów potwierdzających, że wszelkie
prace związane z realizacją działań (dostaw, robót budowlanych lub usług) wykonano
należycie (np. referencji); dowody te należy składać zgodnie z wymogami ww. przepisów
przedmiotowego rozporządzenia.

9)

dokumenty potwierdzające charakterystykę techniczną oraz wymagania technicznokonstrukcyjne rozdzielni:
a) dla obwodów pierwotnych rozdzielni 110 kV- deklarację zgodności (wydaną przez
producenta) z wymaganiami technicznymi o których mowa w pkt 3.3 SIWZ, certyfikat
zgodności lub ocenę techniczną wyrobu w postaci atestu zgodności z polską normą,
wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wraz ze sprawozdaniem
z badań;
b) dla obwodów wtórnych rozdzielni 110 kV- deklarację zgodności (wydaną przez
producenta) z wymaganiami technicznymi o których mowa w pkt 3.3 SIWZ oraz
SIWZ nr EH21a-9000-58-3/120/BW/13
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w przypadku posiadania - certyfikat zgodności lub ocenę techniczną wyrobu
w postaci atestu zgodności z polską normą, wydane przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą.
c) dokumentację techniczno-ruchową (DTR) poszczególnych urządzeń rozdzielni
obwodów pierwotnych i wtórnych,
d) schemat strukturalny (zawierający zaproponowane typy urządzeń) rozdzielni 110 kV
oferowanej

przez

wykonawcę

oraz

plan

sytuacyjny

podstacji

trakcyjnej

przedstawiający rozmieszczenie zaproponowanych urządzeń na działce wskazanej
w Załączniku B do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ,
e) w przypadku kiedy producentem oferowanych urządzeń jest wykonawca, deklarację
zgodności, o której mowa w pkt 1 i 2 zastępuje stosowne oświadczenie z formularza
ofertowego,
f)

jeżeli wykonawca nie jest producentem oferowanych urządzeń, składa informację
o producentach urządzeń z podaniem nazw firm i ich siedzib.

10) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą
niż 4 500 000 zł, słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych.
11.3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie
złożyć oświadczenia i dokumenty określone w pkt 11.2 ppkt 1 ÷ 4 SIWZ. Wykonawcy
występujący wspólnie składają oświadczenia i dokumenty łącznie w zakresie określonym
w pkt 11.2 ppkt 5 ÷ 10 SIWZ. W przypadku składania przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumentu (dokumentów), o którym mowa
w pkt 11.2 ppkt 10 łączna wartość kwot sumy ubezpieczenia z poszczególnych polis powinna
być nie mniejsza niż wartość określona w pkt 11.2 ppkt 10.
11.4. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 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 Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 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.
11.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów:
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a) o których mowa w pkt 11.2 ppkt 1, 3 i 4 SIWZ składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,



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,



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

b) o którym mowa w pkt 11.2 ppkt 2 SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, osoby
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 pzp.
11.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 11.5 lit. a) tiret 1 i 3 oraz pkt 11.5 b) SIWZ powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.7. Dokument, o którym mowa w pkt 11.5 lit. a) tiret 2 SIWZ powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11.8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11.5,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
11.9. W zakresie terminu, w którym powinny być wystawione dokumenty, o których mowa
w pkt 11.8 SIWZ stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 11.6 i 11.7 SIWZ.
11.10. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp,
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
11.11. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp,
zamawiający żąda złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 11.2 ppkt 5, 6 oraz 10, które
dotyczyć będą podmiotu udostępniającego wykonawcy swoich zasobów.
11.12. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te
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będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od takiego wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust.1 Pzp,
b) dokumenty wymienione w pkt 11.2 ppkt 1 - 4 oraz w pkt 11.4 SIWZ.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Oferty należy składać na adres: PKP Energetyka S.A., Biuro Zakupów i Logistyki, ul. Hoża
63/67, 00-681 Warszawa, pokój nr 327, nie później niż do godz. 1030 dnia 31 stycznia 2014 r.
12.2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich
dostarczenia w terminie i stanie nienaruszonym na wskazany w pkt 12.1. SIWZ adres.
12.3. W każdym momencie, przed upływem terminu podanego w pkt 12.1. SIWZ, 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 winna spełniać wymagania
SIWZ.
12.4. Komisja przetargowa powołana przez zamawiającego, dokona otwarcia ofert w dniu
31 stycznia 2014 r., o godz. 1100 w Warszawie, ul. Hoża 63/67, pok. 328, III piętro.
12.5. Otwarcie ofert jest jawne.
12.6. Po otwarciu ofert podane zostaną do wiadomości obecnych: nazwa (firma) oraz adres
(siedziba) wykonawców składających oferty wraz z informacją o cenie i okresie gwarancji dla
oferowanej rozdzielni.

13. Sposób obliczania ceny
13.1. Zamawiający dokona oceny wartości brutto zaoferowanych przez każdego z wykonawców,
którzy złożą ofertę zgodnie z wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.
13.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty transportu do miejsca dostawy,
rozładunku, sprawowania nadzoru i kierowania pracami montażowymi i instalacyjnymi,
przygotowania do prób ruchowych i udziału w próbach ruchowych oraz ich wspólne
z zamawiającym przeprowadzenie oraz koszty ewentualnego przechowania, o których mowa
w pkt 5.8 SIWZ.
13.3. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym muszą być liczone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.

SIWZ nr EH21a-9000-58-3/120/BW/13

13

14. Waluta

rozliczenia

zobowiązań

finansowych

pomiędzy

zamawiającym

a wykonawcami
Zamawiający zastrzega, iż wszelkie rozliczenia związane z niniejszym postępowaniem będą
dokonywane w złotych polskich.

15. Kryteria oceny ofert
15.1. Oceny ofert dokonywać będzie komisja przetargowa powołana przez zamawiającego.
15.2. Kryterium oceny ofert jest wysokość oferowanej ceny – współczynnik wagowy oceny – 100%.
100 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty otrzymają punkty według proporcji:
100 pkt x (najniższa zaoferowana łączna cena brutto / zaoferowana łączna cena brutto
ocenianego wykonawcy).
15.3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która zdobędzie największą ilość punktów według
powyższego kryterium.

16. Ogłoszenie wyników postępowania, zawieranie umów
16.1. Ogłoszenie o wyniku postępowania będzie zamieszczone na stronie internetowej
www.pkpenergetyka.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.
16.2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną przesłane drogą elektroniczną oraz
pocztą do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
16.3. Zamawiający zawrze umowę, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
16.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w sprawie
zamówienia publicznego w stosunku do treści wybranej oferty na warunkach określonych we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
17.1. Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % podanej w ofercie ceny
całkowitej

zamówienia

podstawowego,

bez wartości

przewidzianej

na

ewentualne

zamówienia uzupełniające.
17.2. 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.
17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z form
określonych w art. 148 ust.1 Pzp.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może zaproponować zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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17.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
zamawiającego na konto PKP Energetyka S.A. (nr konta - ING Departament Obsługi
Rozliczeń, r-k 32 1050 0099 6717 7777 7777 7777). W tytule przelewu należy umieścić
informację „Zabezpieczenie umowy – dostawa rozdzielni 110 kV dla PT Bochnia”.
17.5. Zabezpieczenie wnoszone w innych dopuszczonych przez zamawiającego formach należy
złożyć w oryginale w siedzibie zamawiającego, pok. 327.
17.6. Treść zabezpieczenia wnoszona w formie innej niż pieniężna musi zostać uprzednio
uzgodniona (zaakceptowana) przez zamawiającego.
17.7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy w następujący sposób:


70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego
za należycie wykonane,



30 % w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.

17.8. 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.
18. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom przysługują wszelkie środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.
19. Postanowienia końcowe
19.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
19.2. Zamawiający zastrzega, że będzie stosował preferencje unijne, zgodnie z art. 138c ust. 1
pkt 4 Pzp (co oznacza, że zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, w której udział towarów
pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota
Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców nie przekroczy 50 %).
19.3. Każdy wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o posiadaniu (lub nie) tytułu
do stosowania wobec niego przez zamawiającego preferencji unijnych, zgodnie z wzorem
określonym w załączniku nr 4 do SIWZ.
19.4. Zamawiający zastrzega, iż w toku badania i oceny ofert, w przypadkach tego wymagających,
będzie żądał od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
19.5. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp.
Warszawa, dnia 20.12.2013 r.
ZATWIERDZAM:
DYREKTOR
BIURA ZAKUPÓW I LOGISTYKI
/-/ Kazimierz Prokopczyk
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Załącznik nr 1
do SIWZ nr EH21a-9000-58-3/120/BW/13
WZÓR
..................................................., dnia ............................
........................................
........................................
........................................
Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
Przedkładany przez wykonawcę zamawiającemu PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn.
„Dostawa rozdzielni 110 kV dla PT Bochnia”, składamy niniejszym ofertę jak w poniższej tabeli:
Cena jednostkowa
Przedmiot zamówienia

netto (cyfrowo)
w zł/ szt.

Ilość

Łączna wartość netto

(w szt.)

(w zł)

Moduł wyłącznikowy

Odłącznik wraz z napędem

Ogranicznik przepięć

Przekładnik prądowy

Przekładnik napięciowy

SIWZ nr EH21a-9000-58-3/120/BW/13
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Uziemnik

Izolatory

Konstrukcje wsporcze

Kierowanie oraz nadzór nad
wykonaniem przez
zamawiającego prac
montażowych konstrukcji
wsporczych i urządzeń oraz
prac instalacyjnołączeniowych, pomiarów,
prób i rozruchu rozdzielni

Transport (z rozładunkiem)

Pozostałe koszty

Wartość netto (w zł)

Wartość brutto (w zł)

1. Oświadczamy,

że

zapoznaliśmy

się

ze

specyfikacją

istotnych

warunków

zamówienia nr EH21a-9000-58-3/120/BW/13 wraz z załącznikami, oraz że przyjmujemy bez
zastrzeżeń wymagania zawarte w ich treści i uznajemy się za związanych zawartymi w nich
postanowieniami.

SIWZ nr EH21a-9000-58-3/120/BW/13
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2. Oświadczamy, że ceny podane w tabeli powyżej zawierają wszelkie koszty niezbędne do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt 13.2. SIWZ i nie będą
podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 90 dni licząc od
upływu terminu składania ofert.
4. Wadium w kwocie .................... zł, słownie: ............................. zł zostało wniesione w dniu
...................... w formie ...........................................................................
5.

Oświadczamy, że okres gwarancji na oferowaną rozdzielnię wynosi : ………….. miesięcy od
daty protokołu zdawczo-odbiorczego *).

6.

Oświadczamy, że oferowana przez nas rozdzielnia spełnia wszystkie wymagania wskazane
w SIWZ wraz z załącznikami, a w szczególności, że automatyka rozdzielni przystosowana jest
do transmisji CANBUS wymaganej na sieci PKP.

7. 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.
8. Wyrażamy zgodę na możliwość rozwiązania umowy, w przypadku zaistnienia którejkolwiek
z poniższych okoliczności:
1) rozwiązania umowy zawartej w ramach porozumień przyłączeniowych z PKP PLK S.A.,
2) dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji
państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy
i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności:
a) opóźnienie wydania przez wyżej wymienione organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień
itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów,
b) odmowa wydania przez wyżej wymienione organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
z przyczyn niezawonionych przez Zamawiającego lub Odbiorcę.
3) wadliwego wykonywania bądź niewykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę
w jakiejkolwiek części.
9. Załączniki do niniejszego formularza stanowią:
a) dowód wniesienia wadium,
b) oświadczenie wykonawcy o posiadaniu tytułu do stosowania przez zamawiającego wobec
niego preferencji unijnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,
c) oświadczenia i dokumenty potwierdzające zdolność wykonawcy do uczestnictwa
w postępowaniu, zgodnie z pkt 11 SIWZ,
d) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2
pkt 5 Pzp albo informacja o tym, że nie należy on do grupy kapitałowej.
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10. Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia firma będzie**/ nie będzie**
korzystała z podwykonawców:
- część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
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 gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej:
Adres:……………………………………………………………….
11. Oświadczamy, że producentem oferowanej rozdzielni (urządzeń, sprzętu) jest firma:
…………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ………………………………………………………………………………………
wymienić kolejno urządzenia i sprzęt, używając nazwy i oznaczenia typu, wchodzący w skład
przedmiotu zamówienia z podaniem dla każdego z nich producentów.

12. Osobą do kontaktu w sprawach niniejszej oferty oraz postępowania przetargowego
jest……………………………………………………………,

nr

telefonu:

………………………,

adres e-mail:…………………………………..

Podpisano:

.........................................................................................................................................
(imiona i nazwiska oraz podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo)

Miejscowość ..................................................

data .......................................................

*)

okres gwarancji nie może być krótszy niż określony w rozdziale 7 załącznika nr 3 do SIWZ.

**)

niepotrzebne skreślić,

SIWZ nr EH21a-9000-58-3/120/BW/13
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Załącznik do formularza ofertowego
Wyszczególnienie parametrów rozdzielni
Wartość

Opis parametru

Jednostka
miary

Potwierdzenie w
ofercie (nr
strony)

Wyłącznik 110 kV
Napięcie znamionowe izolacji:
Napięcie probiercze krótkotrwałe (50 Hz, 1 min):
Napięcie probiercze udarowe:
Częstotliwość znamionowa:
Prąd znamionowy ciągły:
Prąd zwarciowy wyłączalny:
Prąd zwarciowy załączalny:
Czas znamionowy trwania zwarcia:
Czas maksymalny wyłączania:
Cykl łączeniowy znamionowy:
Temperatura otoczenia maksymalna:
Temperatura otoczenia minimalna:
Wysokość n.p.m. maksymalna:
Strefa zabrudzeniowa:
Napięcie znamionowe sterownicze:
Napięcie znamionowe silnika:
Napięcie znamionowe ogrzewania:
Liczba cewek załączających:
Liczba cewek wyłączających:
Liczba wolnych zestyków stanu położenia:
Liczba wolnych zestyków stanu zazbrojenia:
Liczba wolnych zestyków sygnalizacji gęstości SF6:
Liczba wolnych zestyków sygnalizacji awarii
ogrzewania:
Stopień ochrony szafki:
Trwałość mechaniczna:
Zgodność z normą:

kV
kV
kV
Hz
A
kA
kA
s
ms
ºC
ºC
m
V DC
V DC
V AC

cykli
Odłącznik 110 kV

Napięcie znamionowe izolacji:
Napięcie probiercze krótkotrwałe (50 Hz, 1 min):
Napięcie probiercze udarowe:
Częstotliwość znamionowa:
Prąd znamionowy ciągły:
Prąd wytrzymywany krótkotrwały:
Prąd wytrzymywany szczytowy:
Czas znamionowy trwania zwarcia:
Temperatura otoczenia maksymalna:
Temperatura otoczenia minimalna:
Wysokość n.p.m. maksymalna:
Strefa zabrudzeniowa:
Napięcie znamionowe sterownicze:
Napięcie znamionowe silnika:
Napięcie znamionowe ogrzewania:
Liczba wolnych zestyków stanu położenia:
Liczba wolnych zestyków sygnalizacji awarii napędu:
SIWZ nr EH21a-9000-58-3/120/BW/13
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Stopień ochrony szafki:
Trwałość mechaniczna:
Zgodność z normą:

cykli
Uziemnik 110 kV

Napięcie znamionowe izolacji:
Napięcie probiercze krótkotrwałe (50 Hz, 1 min):
Napięcie probiercze udarowe:
Częstotliwość znamionowa:
Prąd wytrzymywany krótkotrwały:
Prąd wytrzymywany szczytowy:
Czas znamionowy trwania zwarcia:
Temperatura otoczenia maksymalna:
Temperatura otoczenia minimalna:
Wysokość n.p.m. maksymalna:
Strefa zabrudzeniowa:
Napięcie znamionowe sterownicze:
Napięcie znamionowe silnika:
Napięcie znamionowe ogrzewania:
Liczba wolnych zestyków stanu położenia:
Liczba wolnych zestyków sygnalizacji awarii napędu:
Stopień ochrony szafki:
Trwałość mechaniczna:
Zgodność z normą:

kV
kV
kV
Hz
kA
kA
s
ºC
ºC
m
V DC
V DC
V AC

cykli

Przekładnik napięciowy 110 kV
Napięcie znamionowe izolacji:
Napięcie probiercze krótkotrwałe (50 Hz, 1 min):
Napięcie probiercze udarowe:
Częstotliwość znamionowa:
Przekładnia napięciowa:
Liczba uzwojeń:
Klasy uzwojeń:
Moce uzwojeń:
Napięcie probiercze wtórne:
Temperatura otoczenia maksymalna:
Temperatura otoczenia minimalna:
Wysokość n.p.m. maksymalna:
Strefa zabrudzeniowa:
Stopień ochrony szafki:
Zgodność z normą:

kV
kV
kV
Hz
szt.
VA
kV
ºC
ºC
m

Przekładnik prądowy 110 kV
Napięcie znamionowe izolacji:
Napięcie probiercze krótkotrwałe (50 Hz, 1 min):
Napięcie probiercze udarowe:
Częstotliwość znamionowa:
Prąd wytrzymywany termiczny:
Prąd wytrzymywany dynamiczny:
Czas znamionowy trwania zwarcia:
Przekładnia prądowa:
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szt.

Liczba rdzeni:
Klasy rdzeni:
Moce rdzeni:
Napięcie probiercze wtórne:
Temperatura otoczenia maksymalna:
Temperatura otoczenia minimalna:
Wysokość n.p.m. maksymalna:
Strefa zabrudzeniowa:
Stopień ochrony szafki:
Zgodność z normą:

VA
kV
ºC
ºC
m

Ogranicznik przepięć 110 kV
Napięcie najwyższe robocze sieci:
Napięcie znamionowe ogranicznika:
Napięcie trwałej pracy ogranicznika:
Częstotliwość znamionowa:
Prąd wyładowczy znamionowy:
Prąd wyładowczy graniczny:
Wytrzymałość zwarciowa:
Klasa rozładowania linii:
Zdolność pochłaniania energii:
Temperatura otoczenia maksymalna:
Temperatura otoczenia minimalna:
Wysokość n.p.m. maksymalna:
Strefa zabrudzeniowa:
Zgodność z normą:

kV
kV
kV
Hz
kA
kA
kA
kJ/kV
ºC
ºC
m

Odłącznik punktu zerowego transformatora
Napięcie znamionowe izolacji:
Napięcie probiercze krótkotrwałe (50 Hz, 1 min):
Napięcie probiercze udarowe:
Częstotliwość znamionowa:
Prąd znamionowy ciągły:
Prąd wytrzymywany krótkotrwały:
Prąd wytrzymywany szczytowy:
Czas znamionowy trwania zwarcia:
Temperatura otoczenia maksymalna:
Temperatura otoczenia minimalna:
Wysokość n.p.m. maksymalna:
Strefa zabrudzeniowa:
Napięcie znamionowe sterownicze:
Napięcie znamionowe ogrzewania:
Liczba wolnych zestyków stanu położenia:
Stopień ochrony szafki:
Zgodność z normą:

kV
kV
kV
Hz
A
kA
kA
s
ºC
ºC
m
V DC
V AC
V AC

Ogranicznik przepięć punktu zerowego transformatora
Napięcie najwyższe robocze sieci:
Napięcie znamionowe ogranicznika:
Napięcie trwałej pracy ogranicznika:
Częstotliwość znamionowa:
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Prąd wyładowczy znamionowy:
Prąd wyładowczy graniczny:
Wytrzymałość zwarciowa:
Klasa rozładowania linii:
Zdolność pochłaniania energii:
Temperatura otoczenia maksymalna:
Temperatura otoczenia minimalna:
Wysokość n.p.m. maksymalna:
Strefa zabrudzeniowa:
Zgodność z normą:
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Załącznik nr 2
do SIWZ nr EH21a-9000-58-3/120/BW/13
WZÓR
Umowa nr E/……../EH2/2014
Dnia …………….2013 r. w Warszawie,
pomiędzy:
PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000322634, NIP 526-25-42-704, REGON 017301607, kapitał
zakładowy 788 193 790,00 zł, kapitał wpłacony w całości,
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
którą reprezentują:
1) .............................................................................................................................................,
2) .............................................................................................................................................,
a firmą ....................................................................................................
zarejestrowaną w ……………………………………………………….. nr KRS:........................., NIP
……………………………....................
REGON
..................................,
kapitał
zakładowy
…………………………………
którą reprezentują na podstawie pełnomocnictwa*):
1) .............................................................................................................................................,
2) .............................................................................................................................................,
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,
zwanymi dalej łącznie „STRONAMI”,
zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Niniejsza umowa została zawarta w związku z rozstrzygnięciem postępowania pn. „Dostawa
rozdzielni 110 kV dla PT Bochnia” (SIWZ nr EH21a-9000-58-3/120/BW/13), przeprowadzonego
przez ZAMAWIAJĄCEGO.
§2
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji na rzecz PKP Energetyka S.A. Oddział
w Warszawie – Usługi Zakład Południowy, ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków, zwanego dalej
„ODBIORCĄ”:
a) dostawy rozdzielni 110 kV, zgodne z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku do
umowy,
b) dostawa i nadzór nad montażem w pełni wyposażonych szaf sterowniczo-przekaźnikowych
i obwodów pomocniczych rozdzielni 110 kV, szaf pomiaru energii oraz szafy systemu
sterowania i nadzoru, wraz z połączeniami z aparaturą 110 kV oraz nadzór na pracami
instalacyjnymi i wdrożenia automatyki obiektu,
c) dostawy dokumentacji i świadczenia usług, opisanych szczegółowo w rozdziale
7 załącznika do umowy,
d) nadzoru i kierowania pracami montażowymi, instalacyjnymi oraz łączeniowymi, urządzeń
wymienionych w lit. a i b powyżej, wraz z wdrożeniem automatyki obiektu,
e) przygotowanie rozdzielni do prób ruchowych oraz udział wykonawcy w próbach ruchowych
po zmontowaniu i zainstalowaniu urządzeń rozdzielni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym charakterystykę techniczną rozdzielni
przedstawia załącznik do umowy.

Montaż urządzeń rozdzielni, prace instalacyjne i łączeniowe oraz przygotowawcze i realizację
prób wykonywać będą pracownicy ODBIORCY pod kierunkiem i nadzorem WYKONAWCY.
WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie rozdzielni.
Umowa nie obejmuje prac budowlanych.
2. Pod pojęciem „rozdzielnia” rozumie się urządzenia wymienione w ust. 1 lit. a i b.
3. Data produkcji elementów i urządzeń wchodzących w skład rozdzielni nie może być
wcześniejsza niż 12 miesięcy od dnia otrzymania projektu wykonawczego, o którym mowa
w ust. 9.
4. Miejscem dostawy jest Podstacja Trakcyjna Bochnia, współrzędne geograficzne, lokalizacja,
podana jest w pkt 2.5 załącznika do umowy.
5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość przechowywania rozdzielni w magazynach
WYKONAWCY na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Z powyższego uprawnienia ODBIORCA
może skorzystać nie później niż na 60 dni przed dniem 31.03.2015 r.
6. WYKONAWCA zobowiązany jest do ścisłej współpracy z ….. (dane biura projektowego
uzupełnione zostaną po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia) lub innym
wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO projektantem podstacji trakcyjnej, w zakresie
kompleksowego przygotowania projektu, w tym również wdrożenia automatyki zastosowanej
w rozdzielni.
7. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia
postępowania, do biura projektowego, o którym mowa w ust. 6, kompletu materiałów,
umożliwiających wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego podstacji trakcyjnej.
Wymagane materiały, o których mowa w zdaniu pierwszym wymienione są w pkt 7.1 załącznika
do umowy (jako etap pierwszy). Materiały te WYKONAWCA dostarczy dowodnie do biura
projektowego.
8. Biuro projektowe w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa
w ust. 7, poinformuje WYKONAWCĘ o kompletności otrzymanej dokumentacji. Brak informacji
zwrotnej w zakreślonym terminie, jest równoznaczne z faktem, że przekazane przez
WYKONAWCĘ do biura projektowego dokumentacja, materiały, są kompletne. W przypadku
otrzymania informacji o niekompletności dokumentacji WYKONAWCA zobowiązany jest do
uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania stosownej
informacji. Biuro projektowe może wzywać do uzupełnienia dokumentacji tylko jeden raz.
Rozjemcą w ewentualnych sporach odnośnie do dostarczonych dokumentów będzie
ODBIORCA lub PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Dystrybucja Energii Elektrycznej.
9. Projekt wykonawczy biuro projektowe przekaże dowodnie WYKONAWCY i ODBIORCY
w terminie 90 dni liczonym od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust 7.
10. Rozdzielnię WYKONAWCA dostarczał będzie sukcesywnie w miarę postępu prac
montażowych i instalacyjnych, w taki sposób aby montaże i prace instalacyjne oraz wdrożenie
automatyki obiektu zakończyły się nie później niż 15 dni przed datą o której mowa w zdaniu
następnym. Zakończenie prób ruchowych i oddanie obiektu do eksploatacji nastąpi nie później
niż do dnia 31.03.2015 r. Terminy poszczególnych dostaw, WYKONAWCA będzie uzgadniał
z ODBIORCĄ.
11. Prace montażowe mogą rozpocząć się dopiero po dopuszczeniu przez ODBIORCĘ do tych
prac. O terminie, w którym możliwe będzie rozpoczęcie prac montażowych, ODBIORCA
powiadomi WYKONAWCĘ niezwłocznie, nie później jednak niż na 150 dni przed dniem
przewidzianym na zakończenie montaży i prac instalacyjnych wraz z wdrożeniem automatyki
obiektu, o której mowa w ust. 10. Jeżeli dopuszczenie to odbędzie się później niż na 150 dni
przed dniem przewidzianym na zakończenie prac montażowych i prac instalacyjnych wraz z
wdrożeniem automatyki obiektu, o której mowa w ust. 10, WYKONAWCA nie będzie
odpowiadał za ewentualne opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia za taki sam okres
w jakim nastąpi przesuniecie tego terminu.
12. Wcześniejsze, niż na 165 dni przed dniem przewidzianym na zakończenie prac montażowych
i prac instalacyjnych wraz z wdrożeniem automatyki obiektu o której mowa w ust. 10 SIWZ,
dopuszczenie WYKONAWCY przez ODBIORCĘ do prac montażowych i instalacyjnych,
skutkować będzie zakończeniem tych prac w terminie nie dłuższym niż 165 dni licząc od dnia
tego dopuszczenia.
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13. W przypadku gdy dopuszczenie do prac montażowych i instalacyjnych nastąpi w terminie
wcześniejszym, o czym w ust. 12, wówczas przeprowadzenie prób ruchowych i oddanie obiektu
do eksploatacji nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w ust. 10.
§3
1. Dokumentem stwierdzającym prawidłowe wykonanie dostawy rozdzielni oraz poprawność i jakość
prac montażowych i instalacyjnych, będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający odbiór
kompletnej zmontowanej w miejscu przeznaczenia rozdzielni, określający sprawdzenie ilościowe
i jakościowe elementów składowych rozdzielni.
2. Po wykonaniu prób ruchowych i przekazaniu rozdzielni do eksploatacji zostanie sporządzony
protokół przekazania do eksploatacji, nazywany również protokołem odbioru końcowego.
3. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej podpisane zostaną przez upoważnionych
przedstawicieli ODBIORCY i WYKONAWCY.
4. W przypadku określonym w § 2 ust. 5 zostanie sporządzony i podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli ODBIORCY i WYKONAWCY protokół przekazania do depozytu.
5. WYKONAWCA wraz z dostawą dostarczy kartę gwarancyjną rozdzielni oraz dokumentację
wymienioną w załączniku do umowy pkt 7.1, z wyjątkiem dokumentacji wymienionej w części
nazywanej Etap pierwszy.
§4
1. W zamian za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy STRONY ustalają łączne
wynagrodzenie WYKONAWCY w wysokości: netto ………….................................... zł (słownie:
.................................................................. …/100) plus należny podatek VAT w wysokości
wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty transportu do miejsca określonego
w § 2 ust. 4, rozładunku, kierowania i nadzoru nad pracami montażowymi kompletnej rozdzielni
w miejscu przeznaczenia, pracami instalacyjnymi i łączeniowymi, przygotowania do prób
ruchowych i udziału w próbach ruchowych oraz koszty wynikające ze zdarzeń opisanych w § 2
ust. 5.
3. Podstawą do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury dla ODBIORCY za każdą dostarczoną
i odebraną rozdzielnię, jest odpowiednio: protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 3
ust. 1, protokół przekazania do eksploatacji, o którym mowa w § 3 ust. 2 lub protokół
przekazania do depozytu, o którym mowa w § 3 ust. 4.
4. Faktura, o której mowa w ust. 3, będzie wystawiona w następującej wysokości:
a) 80 % wartości rozdzielni – w przypadku podpisania protokołu przekazania do depozytu i na
jego podstawie, a następnie 10 % wartości rozdzielni – po podpisaniu protokołu zdawczo –
odbiorczego,
b) 90 % wartości rozdzielni – po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego i na jego
podstawie.
5. Pozostałe 10 % wartości rozdzielni objęte zostanie odrębną fakturą wystawioną po
pozytywnym zakończeniu prób ruchowych rozdzielni w miejscu jej pracy, przeznaczenia, na
podstawie protokołu przekazania do eksploatacji, o którym mowa w § 3 ust. 2.
6. Płatności regulowane będą przez ODBIORCĘ przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY podany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ODBIORCY.
8. Wartości umowne nie podlegają waloryzacji w całym okresie obowiązywania umowy.
9. Jeżeli termin płatności faktury VAT będzie przypadał na sobotę lub na dzień ustawowo wolny
od pracy, termin płatności tej faktury upływał będzie wówczas w pierwszym następującym po
nim dniu roboczym.
10. WYKONAWCA obowiązany jest przywołać w fakturze numer umowy, na podstawie której
została wystawiona.
11. Faktura powinna zostać dostarczona na adres ODBIORCY.
§5
Rozładunek rozdzielni w miejscu dostawy odbędzie się staraniem i kosztem WYKONAWCY.
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§6
1. Za opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia lub obowiązków gwarancyjnych,
ZAMAWIAJĄCY lub ODBIORCA, będzie miał prawo stosowania kar umownych w wysokości
0,2% wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2. STRONY zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
w przypadku, gdy szkoda będzie wyższa od zastrzeżonej kary umownej.
3. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej, o której mowa w ust.1, w terminie
każdorazowo oznaczonym w nocie obciążeniowej, która będzie wystawiana przez
ZAMAWIAJĄCEGO lub ODBIORCĘ, każdorazowo bez zbędnej zwłoki.
4. Jeżeli WYKONAWCA nie wykona w terminie zobowiązania z tytułu kary umownej,
ZAMAWIAJĄCY lub ODBIORCA ma prawo zaspokoić swoje roszczenia z tytułu kar umownych
i/lub ewentualnego odszkodowania wymienionego w niniejszym paragrafie, poprzez potrącenie
wierzytelności ze zobowiązań wobec WYKONAWCY, albo realizując zabezpieczenie
należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10.
5. W przypadku rozwiązania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z powodu niewykonania
przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA zobowiązany jest do zapłaty kary
umownej o której mowa w ust.1, naliczonej za okres od dnia do którego miała zostać wykonana
dostawa do dnia rozwiązania umowy.
6. Całkowita odpowiedzialność WYKONAWCY ze wszystkich tytułów ograniczona jest
do wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. WYKONAWCA nie odpowiada
za szkody następcze i utracone korzyści.
§7
1. W czasie wykonywania zamówionej dostawy WYKONAWCA zobowiązany jest na żądanie
ZAMAWIAJĄCEGO lub ODBIORCY udzielić mu wyjaśnień, dotyczących realizacji przedmiotu
zamówienia.
2. WYKONAWCA wyraża zgodę na audytowanie przez ODBIORCĘ sposobu realizacji
zamówienia zgodnie z normami: ISO 9001, ISO 14001 i PN-N18001.
§8
1. WYKONAWCA udziela ......... miesięcznego okresu gwarancji na rozdzielnię. Za datę
rozpoczęcia okresu gwarancyjnego uważa się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,
o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Z tytułu gwarancji WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady, w szczególności
zmniejszające wartość użytkową lub techniczną rozdzielni.
3. W okresie gwarancyjnym WYKONAWCA obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad.
4. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub wymianą przedmiotu umowy, w tym również
koszty demontażu rozdzielni i ich ponownego montażu ponosi WYKONAWCA.
5. WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie.
6. W wypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad przez WYKONAWCĘ
w wyznaczonym terminie, ODBIORCA może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej, obciążając
WYKONAWCĘ wszelkimi związanymi z tym usunięciem kosztami.
7. W przypadku usunięcia wady, termin ważności gwarancji dla przedmiotu naprawy lub wymiany
biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany.
8. Niezależnie od zobowiązań gwarancyjnych, WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi
za usunięcie wad fizycznych rozdzielni, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru
oraz wad powstałych lub wykrytych po odbiorze.
9. W okresie gwarancji WYKONAWCA będzie utrzymywał tzw. „gorącą rezerwę, to jest
podzespoły o znaczeniu kluczowym i ulegające szybkiemu zużyciu, które muszą być dostępne
natychmiast.
10. WYKONAWCA gwarantuje serwis pogwarancyjny, części zamienne i materiały eksploatacyjne
dla ZAMAWIAJĄCEGO lub ODBIORCY przez okres minimum 25 lat od uruchomienia
rozdzielni, podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 2.
11. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych do poszczególnych urządzeń
zabezpieczeniowych, układów pomiarowych oraz systemu sterowania i nadzoru rozdzielnią
w okresie 10 lat od daty wycofania danego odpowiedniego produktu z rynku.
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§9
1. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść wierzytelności
wynikających z umowy na osobę trzecią pod rygorem nieważności.
2. Każda faktura WYKONAWCY zawierać będzie klauzulę: „Wystawca faktury nie może bez
uprzedniej pisemnej zgody PKP Energetyka S.A., zastrzeżonej pod rygorem nieważności,
przenieść na osobę trzecią wierzytelności z tej faktury wynikających”.
§ 10
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 70% albo jego
wartość zostanie zmniejszona o 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez ODBIORCĘ za należycie wykonane. Pozostała kwota zabezpieczenia, tj. ......
stanowić będzie zabezpieczenie usunięcia wad i usterek.
4. 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust.3, zostanie zwrócone w terminie 15 dni od dnia
upływu okresu rękojmi za wady.
5. W przypadku potrąceń, o których mowa w § 6 ust. 4 i z tytułów tam wymienionych, zwrotowi
podlegać będzie tylko taka odpowiednia część zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
która nie została potrącona.
§ 11
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.
§ 12
1. STRONY dopuszczają możliwość rozwiązania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, za 3miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od dnia doręczenia WYKONAWCY pisemnego
oświadczenia woli ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku zaistnienia
którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) rozwiązania umowy zawartej w ramach porozumień przyłączeniowych z PKP PLK S.A.,
2) dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji
państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy
i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności:
 opóźnienie wydania przez wyżej wymienione organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów,
 odmowa wydania przez wyżej wymienione organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
z przyczyn niezawonionych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub ODBIORCĘ.
3) wadliwego wykonywania bądź niewykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ
w jakiejkolwiek części.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.1, WYKONAWCY przysługuje
wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
§ 13
1. STRONY dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na późniejszy,
w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji
państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy
i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności:
 opóźnienie wydania przez wyżej wymienione organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów,
 odmowa wydania przez wyżej wymienione organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
z przyczyn niezawonionych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub ODBIORCĘ.
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2) wystąpienia innych okoliczności, które powodują uniemożliwienie wykonania przedmiotu
zamówienia w terminach określonych w umowie.
2. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić wyłącznie po podpisaniu, na piśmie pod
rygorem nieważności, przez STRONY stosownego aneksu.
§ 14
1. Za realizację umowy ze strony WYKONAWCY odpowiada:
…………………………………………………………………………………………………………….;
a ze strony ZAMAWIAJĄCEGO/ODBIORCY:
…………………………………………………………………………………………………………….
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla ODBIORCY.
§ 15
Załącznik stanowi integralną część umowy.
§ 16
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
ZMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:

………………………………….

………………………………….

………………………………….

………………………………….

*)

– w przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika(ów) do umowy należy dołączyć (poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ lub – po okazaniu oryginału – ODBIORCY) kopię
pełnomocnictwa
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Załącznik nr 4
do SIWZ nr EH21a-9000-58-3/120/BW/13

WZÓR
Nazwa wykonawcy:

………………………………..

OŚWIADCZENIE
W związku z udziałem w postępowaniu pn. „Dostawa rozdzielni 110 kV dla PT Bochnia”,
organizowanym przez zamawiającego:
PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie
niniejszym oświadczam(y), że:
nie mniej niż 50% udziałów towarów pochodzi z państw członkowskich Unii Europejskiej lub
państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców.

Podpisano:

........................................................................................
(imiona i nazwiska oraz podpisy osób
wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Miejscowość ..................................................

data .......................................................
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Załącznik nr 5
do SIWZ Nr EH21a-9000-58-3/120/BW/13
……………………………………………............................................................................................
Nazwa wykonawcy
.........................................................................................................................................................
Adres wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
rozdzielni 110 kV dla PT Bochnia, oświadczam(y), że wykonaliśmy z należytą starannością
następujące dostawy rozdzielni o napięciu znamionowym 110 kV i wyższe – zgodnie z treścią
pkt 11.2 ppkt 8 SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres
odbiorcy (podmiotu
z którym zawarto
umowę dostawy)

Przedmiot
dostawy

Wartość brutto
wykonanej
dostawy
rozdzielni
(w zł)

Data
Dostarczona
wykonania
ilość
dostawy

Uwagi

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższych
dostaw.
Uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
....................................................................
(podpis i pieczęć)
Data ....................................................
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