PKP Energetyka S.A. w Warszawie – Oddział Usługi
Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot
NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
K.R.S. – Nr KRS: 0000322634

EZ11-Ez5-2110/01-231-01/14
I etap postępowania dotyczącego:

Budowa elektroenergetycznych linii zasilających 15kV
Zadanie 1: PT Susz – PT Prabuty
Zadanie 2: PT Mikołajki Pomorskie – PT Prabuty.

Sopot, wrzesień 2014
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Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na:

Budowa elektroenergetycznych linii zasilających 15kV
Zadanie 1: PT Susz – PT Prabuty o długości 11 000 m
Zadanie 2: PT Mikołajki Pomorskie – PT Prabuty 12 000m

EZ11-Ez5-2110/01-231-01/14

zgłaszam udział w niniejszym postępowaniu

..

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego
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Dane podstawowe:

1. Miejsce dostarczenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Północny; ul. Jana z Kolna 29; 81-859 Sopot
Wniosek wraz z wszystkimi dokumentami powinien być złożony w kopercie zamkniętej
z napisem:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na:
Budowa elektroenergetycznych linii zasilających 15kV
Zadanie 1: PT Susz – PT Prabuty
Zadanie 2: PT Mikołajki Pomorskie – PT Prabuty..

EZ11-Ez5-2110/01-231-01/14.

2. Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :
26.09.2014 godz. 08.00

3. Termin realizacji usługi:
Termin rozpoczęcia – 16-10-2014
Termin zakończenia – 05-12-2104
4. Kryteria wyboru oferty:
A) wysokość ofertowej ceny

– współczynnik wagowy oceny: 80%

B) doświadczenie zawodowe (refernecje) wykazane we wniosku o dopuszczenie do
udziału w niniejszym postępowaniu

– współczynnik wagowy oceny 20%

a) Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdego zadania:
A1(x) – Zadanie nr 1
A2(x) – zadanie nr 2
Przyjmuje się, że najwyższą liczbę punktów tj. 80 punktów, otrzyma najniższa
wśród cen zawartych w ofertach za wykonanie zadań
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Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący
wzór:

A( X ) = 80 ×

C min
C(X )

Gdzie:
A(X) - liczba punktów przyznana ofercie „X” za kryterium ceny za wykonanie
zadania
Cmin - cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach
C(X) – cena zawarta w ofercie „X”
b)

B(X) – punktacja przydzielana za doświadczenie zawodowe.

Przyjmuje się, że najwyższą liczbę punktów tj. 20 punktów, otrzyma oferta z
najwyższą liczbą punktów przyznanych za doświadczenie zawodowe wskazane
w pierwszym etapie postępowania
Doświadczenie w pozostałych ofertach będzie obliczane wg. poniższego wzoru:

B ( X ) = 20 ×

D( x )
D max

Gdzie:
B(X) – kryterium punktów przyznanych ofercie „X” za kryterium
doświadczenia
Dmax – najwyższa liczba punktów przyznanych za doświadczenie ze
wszystkich złożonych wniosków. Punkty są przyznane z pierwszego etapu
postępowania dla dwóch zadań
D(x) – liczba punktów przyznanych ofercie „X” z pierwszego etapu
postępowania. Punkty są przyznane z pierwszego etapu postępowania dla
dwóch zadań
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Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę na realizację zadań nr 1 i nr 2 która uzyskała
najwyższą liczbę punktów za sumę wszystkich kryteriów wg wzoru (tj. najwyższą wartość
wskaźnika W(X)):

W 1( X ) = A1( X ) + B ( X )
W 2( X ) = A2( X ) + B ( X )
Gdzie:
W1(X) – wskaźnik oceny oferty dla zadania nr 1
W2(X) – wskaźnik oceny oferty dla zadania nr 2
A1(X) – liczba punktów przyznanych ofercie „X” za kryterium ceny przyznanych dla zadania nr 1
A2(X) – liczba punktów przyznanych ofercie „X” za kryterium ceny przyznanych dla zadania nr 2
B(X) – liczba punktów przyznanych oferentowi za kryterium doświadczenia zdobytego w
pierwszym etapie postępowania.
Uwaga: Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Artur Milczyński
nr tel. (+48) 58 742-02-02 wew. 1051
nr tel. (+48) 697-041-104
e-mail: a.milczynski@pkpenergetyka.pl
Łukasz Wąsowicz
nr tel. (+48) 58 742-02-02 wew. 1053
nr tel. (+48) 697-046-684
e-mail: l.wasowicz@pkpenergetyka.pl

6.

Określenie warunków wymaganych od wykonawców:

6.1. Potencjał kadrowy:
Wykonawca powinien zatrudniać pracowników posiadających doświadczenie zawodowe
oraz posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń
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Wymogi oraz ich spełnienie będzie określane na podstawie dostarczonych dokumentów,
wyszczególnionych w punktach 6.9
6.2. Doświadczenie zawodowe:
Ocenie podlegać będzie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania w okresie
ostatnich trzech lat co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie
elektroenergetycznych linii kablowych co najmniej SN(15kV).

Oceny spełnienia warunków zamawiający dokona przydzielając punkty według następującej
zasady:
a) Za wybudowanie linii kablowej co najmniej SN (15kV) o długości od 1000m do 2000m–
4 pkt;
b) Za wybudowanie linii kablowej co najmniej SN (15kV) o długości powyżej 2 000 m do
5000m– 8 pkt
c) Za wybudowanie linii kablowej co najmniej SN (15kV) o długości powyżej 5000m do
12000m – 12 pkt
d) Za wybudowanie linii kablowej co najmniej SN (15kV) o długości powyżej 12 000m- 1
15pkt
Doświadczenie będzie oceniane na podstawie wykazu, sporządzonego przez Wykonawcę
(referencje). Zestawienie prosimy wykonać wg. załącznika nr 4
Do składania ofert zostaną zaproszeni tylko wykonawcy, którzy uzyskają minimum 16
punktów.
Uwaga –
1) Linie kablowe dwu lub więcej torowe należy traktować jako budowa odrębnych
linii kablowych
2) Budowa dwóch lub więcej linii kablowych w jednym rowie kablowym należy
traktować jako odrębne linie kablowe
6.4. Potencjał ekonomiczny:
Potencjał ekonomiczny wykonawcy powinien zapewniać wykonanie zadania.

6.5 Potencjał techniczny:

Wykonawca powinien posiadać niezbędne do wykonania zamówienia (pomiary linii kablowych
wykonuje Zamawiający) narzędzia i urządzenia m.in. koparki, urządzenie do przewiertów,
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wciągarkę mechaniczną do kabli, samochód transportowy z HDS i inne niezbędne do
wykonania zamówienia.

6.6. Status prawny – wymagane dokumenty:

a)

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

b) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;

c) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 – wystawionego
nie

wcześniej

niż

3

miesiące

przed

upływem

terminu

składania

wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

d) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
e) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
e) Kopia dokumentu nadającego oferentowi Nr w systemie „regon” i NIP.
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6.7. Dokumenty formalno-prawne (siedziba poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
6.7.1.

Jeżeli

wykonawca

ma

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 6.6. Pkt. a,b,c składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
6.7.2 .Dokumenty, o których mowa w pkt

6.7.1 ppkt a i c, powinny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym
mowa w 6.7.1 ppkt b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
6.7.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7.1, 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. Zapis 6.7.2 stosuje się odpowiednio.
6.7.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.8. Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty:
a) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu,
a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego
innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za ubiegły rok
obrotowy, dokumenty powinny wskazywać, że wykonawca w roku ubiegłym osiągnął obrót
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roczny z działalności podstawowej nie mniejszy niż 500 000,00 PLN ( słownie: pięćset tysięcy
złotych);
b) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym
Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wielkość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy – min. 100 000,00 PLN (słownie: sto
tysięcy złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
c) polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (obejmującej
również przedmiot zamówienia ) – kwota min. 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)
łącznie za wszystkie zdarzenia

na dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu oraz na czas realizacji przedmiotu zamówienia.
6.9 Zdolność techniczna – wymagane dokumenty:
6.9.1. wykaz minimum 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz uprawnienia SEP E i D powyżej
1kV, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat
kwalifikacji zawodowych (świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych), doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią
czynności.
6.9.2 wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń
6.9.3 wykaz co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wybudowaniu linii kablowych co
najmniej SN (15kV) zrealizowanych lub realizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat
przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy– w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz
załączone dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie;

7 Oferta wspólna
7.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
7.2.Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
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albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 ust.2;
7.3.
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składających ofertę musi
oddzielnie złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24.1. ustawy
Pzp. (załącznik nr 2).
7.4.
Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 Pzp składają łącznie wszyscy
Wykonawcy składający ofertę wspólną (załącznik nr 1).
7.5.
W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 6.9.
uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną
7.6.

Wszelka

korespondencja

prowadzona

będzie

wyłącznie

z

Pełnomocnikiem

8 Inne informacje:
Oprócz dokumentów (zaświadczeń i oświadczeń), o których mowa w pkt. 6 ÷ 7 Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia n/w oświadczeń:
8.1. Oświadczenia wykonawcy, że spełnia warunki, dotyczące art. 22 Ustawy Pzp:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy sporządzić zgodnie
z załącznikiem nr 1.
8.2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24.1.
Ustawy Pzp.
Niniejsze oświadczenie należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2.

8.3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp.
Niniejsze oświadczenie należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 3.
W przypadku gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt. 5 wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
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8.4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, nie dopuszcza
ofert wariantowych, oraz nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających.

Uwaga:

1. Wniosek o dopuszczenie, wykazy oraz oświadczenia złożone mogą być , przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, na podstawie wpisu do odpowiedniego
rejestru bądź pełnomocnictwa, które należy dołączyć do składanego wniosku .

2. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, na podstawie wpisu do odpowiedniego
rejestru bądź pełnomocnictwa, które należy dołączyć do składanego wniosku .
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Załącznik nr 1
Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22.1 Ustawy Pzp.

.
(nazwa podmiotu gospodarczego)
.
(dane adresowe )
.
(telefon )
.
(fax )
.
(e-mail )

Oświadczam(y) że, spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22.1
Ustawy Pzp tj.:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
Data, miejscowość i podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy
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Załącznik nr 2
Wzór Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24.1
Ustawy Pzp
.
(nazwa podmiotu gospodarczego)
.
(dane adresowe )
.
(telefon )
.
(fax )
.
(e-mail )

Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24.1 Ustawy Pzp

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
Data, miejscowość i podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy
Załącznik nr 3
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Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z
art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp

.
(nazwa podmiotu gospodarczego)
.
(dane adresowe )
.
(telefon )
.
(fax )
.
(e-mail )

Oświadczam o przynależności/nie przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26
ust. 2 d Ustawy Pzp

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
Data, miejscowość i podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy
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