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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242675-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Gliwice: Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
2013/S 139-242675
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski
ul. Zabrska 41
Osoba do kontaktów: Ewa Albertowicz
44-100 Gliwice
POLSKA
Tel.: +48 327194413
E-mail: e.albertowicz@pkpenergetyka.pl
Faks: +48 327194392
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pkpenergetyka.pl
I.2)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor elektroenergetyczny

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części napowietrznej linii potrzeb nietrakcyjnych 15 kV
relacji podstacja trakcyjna Kluczbork – podstacja trakcyjna Wierzbica.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych
Kod NUTS PL52

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Wykonanie po pięć egzemplarzy w formie papierowej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z późn. zm.) projektu budowlanego i projektu wykonawczego,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających Inwestorowi uzyskanie
dokumentu formalno-prawnego warunkującego możliwość rozpoczęcia robót i spełniającego wymagania
określone Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U. nr 0, poz. 462 z późn.
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zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
Przy czym!
W przypadku podziału obszaru objętego opracowaniem projektowym, na tereny zamknięte (Decyzja nr
45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają
linie kolejowe, jako terenów zamkniętych, Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia
2009 r. nr 14 poz. 51) i na tereny nienależące do "granic terenu zamkniętego", Wykonawca zobowiązany
jest opracować pięć osobnych egzemplarzy projektu budowlanego dla części objętej terenem zamkniętym
i pięć osobnych egzemplarzy projektu budowlanego dla części terenu nienależącego do "granic terenu
zamkniętego" (niewyszczególnionego w Decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17.12.2009 r.). W przypadku
"jednolitego" terenu objętego opracowaniem projektowym, projekt budowlany należy wykonać w jednym tomie w
pięciu egzemplarzach;
2. wykonanie w pięciu egzemplarzach w formie papierowej i na płycie CD rachunku ilościowego (przedmiaru
robót), przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, z wyliczeniem i zestawieniem
liczby jednostek miar robót oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych
nakładów rzeczowych. Przedmiar musi uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
3. wykonanie w pięciu egzemplarzach w formie papierowej i na płycie CD kosztorysu inwestorskiego zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389 z
późn. zm.) zgodnie z zakresem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U. nr 0,
poz. 462 z późn. zm.).
4. wykonanie w pięciu egzemplarzach w formie papierowej i na płycie CD specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych musi uwzględniać
wymagania określone w § od 12 do 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71323100

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 248 000 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
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Ograniczona
IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
EZ8-Ez2b-420/4-2/13

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 114-195445 z dnia 14.6.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Udzielenie zamówienia i jego wartość
V.1.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.7.2013

V.1.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.1.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Projektowanie-Pozwolenia-Nadzory PROIN
pl. Skarżyńskiego 1
58-301 Wałbrzych
POLSKA
Tel.: +48 748490598
Faks: +48 748492186

V.1.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 248 000 PLN

V.1.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

V.1.6)

Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówienień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759) Dział VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 –
Odwołanie, art. 180–198 ustawy.

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.7.2013
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