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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333284-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
2013/S 193-333284
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
Punkt kontaktowy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, Zakład Lubelski, ul. Okopowa 5,
20-022 Lublin
Osoba do kontaktów: Magdalena Marcinek, Tadeusz Krawczyk
00-681 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 814721668
E-mail: ez5@pkpenergetyka.pl
Faks: +48 814725499
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.pkpenergetyka.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
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 przez podmiot zamawiający:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na
przebudowę elektroenergetycznych linii SN.

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
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Kod NUTS
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla każdego z zadań wymienionych
poniżej:
Zadanie nr 1: Przebudowa linii potrzeb nietrakcyjnych 15kV na odcinku od Podstacji Trakcyjnej Rozwadów do
słupa w lok. nr e22-6ze wraz ze zmianą trasy linii kablowej oraz zmianą lokalizacji stanowiska słupowego
Zadanie nr 2: Przebudowa linii średniego napięcia PKP-1 i PKP-2 zasilających Podstacją Trakcyjną Leopoldów
na odcinku pomiędzy GPZ Ryki a słupem nr 1 linii PKP-1 i GPZ Ryki a słupem nr 1 linii PKP-2.
Szczegółowy zakres prac dla każdego z zadań, przedstawiony jest w szczegółowytm zakresie i formie
dokumentacji projektowej stanowiącej TOM II SIWZ oraz w projekcie umowy.
Przedmiot zamówienia mają tworzyć:
1) opracowania projektowe kompletne z punktu widzenia realizacji zadań oraz uruchomienia i eksploatacji
obiektów, zgodne z aktualnymi przepisami i normami, a także wymogami prawa budowlanego i
rozporządzeniami wydanymi na jego podstawie.
2) niezbędne sprawdzenia, opinie i uzgodnienia [potrzebne do uzyskania Decyzji o pozwoleniu lub zgłoszenia
robót do właściwych organów.
3) decyzje o pozwoleniu na budowę, lub gdy dopuszcza to prawo - zgłoszenie robót do właściwych organów, na
rzecz Inwestora czyli: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej Lubelski
Rejon Dystrybucji
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał wizji zadań na gruncie przed przygotowaniem oferty

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71323100

II.1.7)

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

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres zamówienia zgodny z opisem w punkcie II.1.5).

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
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Część nr: 1
Nazwa: Przebudowa linii potrzeb nietrakcyjnych 15kV na odcinku od Podstacji Trakcyjnej Rozwadów do słupa w lok. nr
e22-6ze wraz ze zmianą trasy linii kablowej oraz zmianą lokalizacji stanowiska słupowego.
1)
Krótki opis:
Stan istniejący:
Istniejąca linia kablowa LPN SN 15kV typu 3xYHDAKx1x70mm2 długości 260 mb. relacji LPN Rozwadów –
Sandomierz na odcinku rozdzielnia SN 15 kV Podstacji Trakcyjnej Stalowa Wola Rozwadów a słup w lokacie
nr e22-36. Końcowy odcinek linii kablowej oraz słup w lok. nr e22-36 usytuowany jest na terenie prywatnym
(ogrodzonym, trudnodostępnym) co utrudnia dokonanie przesekcjonowania dla przywrócenia prawidłowej pracy
urządzeń.
Z powodu osłabienia izolacji linii kablowej dochodzi do licznych awarii zakłócających pracę urządzeń w Linii
Potrzeb Nietrakcyjnych oraz Podstacji Trakcyjnej Rozwadów. Dla zapewnienia pewności zasilania konieczna
jest przebudowa linii kablowej, polegająca na wymianie kabli i osprzętu kablowego
Przebudowywana linia kablowa 15 kV przebiegają po terenach zamkniętych (PT Rozwadów) 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 po terenach nienależących do terenu zamkniętego (niewyszczególnione w Decyzji nr 45 Ministra
Infrastruktury z dnia 17.12.2009 r.). Tereny nienależące do terenu zamkniętego nie należą również do obszaru
kolejowego Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr.6 poz. 94 ze zm.).
Stan docelowy:
Projekt swoim zakresem powinien obejmować ułożenie nowej linii kablowej 15 kV relacji LPN Rozwadów
– Sandomierz na odcinku rozdzielnia SN 15 kV Podstacji Trakcyjnej Stalowa Wola Rozwadów a słup w
lokacie nr e22-36. Całość linii kablowej SN 15 kV oraz słup w lok. e22-36 zaprojektować na terenie kolejowym
(zamkniętym). W PT Rozwadów linię należy wyprowadzić z istniejącego pola rozdzielni SN 15 kV (uwolnionego
po demontażu kabli istniejących) i wprowadzić na nowo zabudowany (na terenie kolejowym) słup w lokacie
e22-36, oraz połączenie z linią LPN na wspólnej konstrukcji wsporczej.
Należy przewidzieć ułożenie wiązki 3 kabli 1-żyłowych z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego
z żyłą powrotną miedzianą, typu XRUHAKXS 1x70/25 mm2, o izolacji 12/20 kV
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71323100

3)

Wielkość lub zakres:
zakres określony w SIWZ

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Jednostka Projektowa dostarczy:
a) projekt budowlany z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę 2 egz.
b) projekt wykonawczy 4 egz.
c) przedmiar robót 2 egz.
d) kosztorys inwestorski 1 egz.
e) elektroniczny zapis na płycie CD całość dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami i planami sytuacyjnymi w formacie pdf.
Jednostka Projektowa zobowiązana jest do:
a) uzyskania map do celów projektowych, naniesienia na nich tras linii kablowych i usytuowania urządzeń;
b) opracowanie wykazu właścicieli gruntów oraz uzyskanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów.
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c) uzyskanie na piśmie zgody wszystkich właścicieli gruntów, przez które przebiega linia na przeprowadzenie
przebudowy oraz demontażu na ich posesji oraz oraz uzyskania zobowiązań właścicieli do ustanowienia
służebności przesyłu dla PKP Energetyka S.A. ;
d) uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w imieniu i na rzecz Inwestora,
e) wykonania inwentaryzacji istniejących urządzeń energetycznych w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji projektowej dla danego zadania;
f) zaprojektowania nowych urządzeń energetycznych zgodnie ze szczegółowym zakresem prac projektowych
dla każdego zadania;
g) wykonania niezbędnych obliczeń;
h) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających uzyskanie dokumentu
formalno-prawnego pozwalającego na rozpoczęcie realizacji robót zgodnie z prawem budowlanym czyli
pozwolenie na budowę;
i) uzyskać w imieniu inwestora prawomocne pozwolenie na budowę;
Część nr: 2
Nazwa: Przebudowa linii średniego napięcia PKP-1 i PKP–2 zasilających Podstację Trakcyjną Leopoldów na odcinku
pomiędzy GPZ Ryki a słupem nr 1 linii PKP-1 i GPZ Ryki a słupem nr 1 linii PKP-2.
1)
Krótki opis:
Stan istniejący
Linia PKP-1 - linia kablowa SN 15kV typu 3xYHDAKx1x240/50mm2 długości 3300 mb. z GPZ Ryki pole nr
5 rozdzielni 15 kV w stacji 110/15kV GPZ Ryki - słup nr 1 linii napowietrznej PKP-1 zasilającej Podstację
Trakcyjną Leopoldów.
Linia PKP-2 - linia kablowa SN 15kV typu 3xYHDAKx1x240/50mm2 długości 3310 mb. z GPZ Ryki pole nr
26 rozdzielni 15 kV w stacji 110/15kV GPZ Ryki - słup nr 1 linii napowietrznej PKP-2 zasilającej Podstację
Trakcyjną Leopoldów.
Z powodu osłabienia izolacji linii kablowych dochodzi do licznych awarii zakłócających pracę urządzeń w
Podstacji Trakcyjnej Leopoldów. Dla zapewnienia pewności zasilania konieczna jest przebudowa linii kablowej,
polegająca na wymianie kabli i osprzętu kablowego).
Przebudowywane linie kablowe 15 kV przebiegają po terenach nienależących do terenu zamkniętego
(niewyszczególnione w Decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17.12.2009 r.). Tereny nienależące do terenu
zamkniętego nie należą również do obszaru kolejowego Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003
r. (Dz. U. z 2007 r. Nr.6 poz. 94 ze zm.).
Stan docelowy
Projekt swoim zakresem powinien obejmować ułożenie nowych linii kablowych 15 kV relacji GPZ Ryki (pole 5
dla linii PKP-1 i pole 26 dla linii PKP-2) – słup nr 1 linii PKP-1 i słup nr 1 linii PKP-2 po trasie istniejących linii i
z wykorzystaniem istniejących przepustów kablowych pod warunkiem uzyskania zgody przez projektanta od
wszystkich właścicieli gruntów, przez które przebiega linia na przeprowadzenie wymiany linii kablowych na ich
posesji. W przypadku nieuzyskania zgody któregokolwiek właściciela gruntu na przeprowadzenie wymiany linii
kablowych na jego posesji, należy uzgodnić z Inwestorem nową trasę kabla. Wówczas zastosowanie ma pkt
2.1.7 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej.
W GPZ Ryki linię należy wyprowadzić z pól nr 5 dla linii PKP-1 i nr 26 dla linii PKP-2 (uwolnionych po
demontażu kabli istniejących) i wprowadzić na istniejące słupy nr 1 linii napowietrznych PKP-1 i PKP-2
(uwolnionych po demontażu kabli istniejących).
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Należy przewidzieć ułożenie wiązki 3 kabli 1-żyłowych z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego
z żyłą powrotną miedzianą typu HRUHAKXS 1x240/50 mm2, o izolacji 12/20 kV. Dla obu linii PKP-1 i PKP-2
zasilających Podstację Trakcyjną Leopoldów.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71323100

3)

Wielkość lub zakres:
Zakres określony w SIWZ.

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Jednostka Projektowa dostarczy:
a) projekt budowlany z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę 2 egz.
b) projekt wykonawczy 4 egz.
(lub projekt budowlano – wykonawczy w 5 egz.)
c) przedmiar robót 2 egz.
d) kosztorys inwestorski 1 egz.
e) elektroniczny zapis na płycie CD całość dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami i planami sytuacyjnymi w formacie pdf.
Jednostka Projektowa zobowiązana jest do:
a) uzyskania map do celów projektowych, naniesienia na nich tras linii kablowych i usytuowania urządzeń;
b) uzyskania planu (mapy) sytuacyjnej stacji 110/15 kV GPZ Ryki w skali 1:500;
c) opracowanie wykazu właścicieli gruntów oraz uzyskanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów.
d) uzyskanie na piśmie zgody wszystkich właścicieli gruntów, przez które przebiega linia na przeprowadzenie
wymiany linii kablowych na ich posesji oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień oraz uzyskania zobowiązań
właścicieli do ustanowienia służebności przesyłu dla PKP Energetyka S.A. ;
e) wykonania inwentaryzacji istniejących urządzeń energetycznych w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji projektowej dla danego zadania;
f) wykonania niezbędnych obliczeń;
g) zaprojektowania nowych urządzeń energetycznych zgodnie ze szczegółowym zakresem prac projektowych
dla każdego zadania;
h) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających uzyskanie dokumentu
formalno-prawnego pozwalającego na rozpoczęcie wykonania robót zgodnie z Prawem Budowlanym, tj.
zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę.
i) Uzyskanie w Imieniu Inwestora prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
j) w przypadku nieuzyskania zgody któregokolwiek właściciela gruntu na przeprowadzenie wymiany linii
kablowej na jego posesji, należy uzgodnić z Inwestorem nową trasę kabla i wtedy oprócz zakresu prac
wskazanego w punktach a –i należy:
- uzyskać zgodę właściciela posesji na położenie w jego gruncie linii kablowej,
- uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w imieniu i na rzecz Inwestora,
- opracować mapy zasadnicze do celów projektowych,

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający odstępuje od poboru wadium.
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III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 Pzp.

III.1.4)

Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do oferty należy dołączyć
następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp –
składają wszyscy Wykonawcy bez względu na status prawny Wykonawcy (tj. spółki prawa handlowego i osoby
fizyczne)
3) wykaz wykonanych i należycie ukończonych usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowych
o których mowa w pkt III.2.3) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich i wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane
4) dowody potwierdzające, że przedstawione w wykazie o którym mowa w pkt 3 usługi polegające na
opracowaniu dokumentacji projektowych zostały należycie wykonane i ukończone 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 lub dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (np. referencji).
5) wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
projektowanie i sprawdzenie dokumentacji projektowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
dacie uzyskania uprawnień, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
6) kopie uprawnień i aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów
Projektanta i Sprawdzającego.
7) aktualny odpis 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,
8) 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,
9) 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,
10) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczenia/potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
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11) stosowne Pełnomocnictwo do reprezentacji - jeżeli osoby podpisujące ofertę działają na podstawie
pełnomocnictwa - musi zostać ono złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza,
12) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp lub informację o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej,
13) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, poza dokumentami wymienionymi w pkt.
7 –11 złożonymi odrębnie przez każdego z Wykonawców, składają dokument ustanawiający pełnomocnika
Wykonawców, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców
14) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.2.3) powołuje się na potencjał innych podmiotów.
15) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, oprócz zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zmówienia, składa wraz z ofertą także dokumenty dotyczące tych podmiotów w
zakresie wymaganym jak dla Wykonawcy, tj. dokumenty o których mowa w w pkt. 1 i 2,
16) Jeżeli Wykonawca posiada 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 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,
17) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7, 9, 10 składa się 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 uiszczeniem 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
18) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.8. – 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,
19) Dokumenty o których mowa w pkt. .17a i 17c i i 18. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składani ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 17b powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
20) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 17 i 18, 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. Przepis pkt. 19 stosuje się odpowiednio
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III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.Wymagane jest wykazanie
przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył jedną usługę polegającą
na opracowaniu dokumentacji projektowej (obejmującej łącznie opracowanie projektu budowlanego i
wykonawczego) w zakresie przebudowy/budowy linii kablowych i/lub napowietrznych SN i/lub nN, na kwotę nie
mniejszą niż:
a) 10 000,00 PLN netto – w przypadku ubiegania się o realizację zadanie nr 1;
b) 25 000,00 PLN netto – w przypadku ubiegania się o realizację zadania nr 2.
W przypadku ubiegania się o realizację więcej niż jednego zadania, Wykonawca ma wykazać, iż wykonał i
prawidłowo ukończył jedną dokumentację projektową (obejmującą łącznie opracowanie projektu budowlanego i
wykonawczego) w zakresie przebudowy, budowy linii kablowych i/lub napowietrznych SN i/lub nN, na kwotę co
najmniej równą najwyższej spośród kwot progowych przypadających dla zadań wybranych przez Wykonawcę
(np. Wykonawca, który składa ofertę na zadania 1 i 2 winien wykazać, iż wykonał i prawidłowo ukończył jedną
dokumentację na kwotę co najmniej 25 000,00 PLN netto.)
2.Wymagane jest aby Wykonawca przedstawił, iż dysponuje osobą pełniącą funkcję projektanta i osobą
pełniącą funkcję sprawdzającego posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów, posiadającymi co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego,
liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.
Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
(art.26 ust.2b ustawy Pzp).

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

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

Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
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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:
EU-EZ5-Ez2-211/4-19/2013

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: ..
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.11.2013 - 09:00

IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 45 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15.11.2013 - 10:00
Miejscowość
Lublin, ul. Okopowa 5, pietro 5, pok. 585

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-675 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
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POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.10.2013
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