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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1.1

PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hożej 63/67,
reprezentowana przez PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi - Zakład Północny
zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.

1.2

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie przepisów zastosowania do ustawy
Prawo Zamówień Publicznych

1.3

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
 PKP

ENERGETYKA

S.A.

Oddział

Usługi

lub

„Zamawiający”

–

PKP

ENERGETYKA S.A. w imieniu, której działa PKP Energetyka S.A. Oddział w
Warszawie Usługi - Zakład Północny
 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji,


„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,



„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został w
sposób szczegółowy opisany w projekcie budowlanym oraz wykonawczym, SST
oraz SIWZ

 „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę
na wykonanie Zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie
zamówienia.
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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1

Przedmiotem niniejszego postępowania jest opracowanie w języku polskim oferty na
wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn:

Budowa obiektu zasilania sieci trakcyjnej w Prabutach zlokalizowanego na linii kolejowej nr
E-65
2.2

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi projekt budowlany, wykonawczy, SST
oraz prawomocne pozwolenie na budowę nr WI-II.7840.1.340.384.2013.MM

2.3

Budowa podstacji trakcyjnej z zapleczem socjalno-sanitarnym. Budynek o konstrukcji

szkieletowej, żelbetowe 25x35 cm w rozstawie co 3,6m ze stalowymi ryglami wykonanymi z HEB
360.Rozpiętość rygli w osiach ścian wynosi 11,86m.Maksymalna wysokość kalenicy
5,35m.Usztywnienie konstrukcji dachowej zapewnione poprzez połączenie konstrukcji stalowej z
płytami dachowymi z betonu komórkowego zbrojonego. Połączenie rygli stalowych ze słupami
przegubowe. Obudowa tradycyjna murowana.
2.3.1 Część Budowlana
a. Budowa budynku parterowego o kubaturze ok.1502,0m³ i powierzchni użytkowej
ok. 247,46m², niepodpiwniczony, słupowo ryglowy, o siatce słupów 11,86 x 3,60m.
b. Ściany zewnętrzne, stropodach dwuspadowy ocieplony wełną mineralną
c. Wykonanie posadzek
d. Budowa pomieszczeń socjalnych oraz warsztatowych w środku podstacji
e. Wykonanie kanałów kablowych wraz z stalową konstrukcją pod urządzenia
f. Wykonanie ogrodzenia wszystkich transformatorów oraz dławików w standardzie
takim jak ogrodzenie transformatora potrzeb własnych o wysokości ogrodzenia
min.2.2 m
2.3.2 Część Sanitarna
a. Budowa mis betonowych pod transformatory wraz z wykorzystaniem separatora
typu Bungard z powiadomieniem GSM oraz z systemem monitorowania poziomu
cieczy we wszystkich zbiornikach bezodpływowych
b. Wykonanie przyłącza wod- kan
c. Zagospodarowanie wody opadowej z obiektu
d. Wykonanie wentylacji oraz wykonanie wymiennika gruntowego.
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Wymiennik gruntowy należy wycenić jako systemowe ułożenie rury o średnicy 160
mm łączonej poprzez zgrzewanie elektrooporowe . Rury systemowe ułożone na głębokości
poniżej 1,5 metra, ze spadkiem jednoprocentowym w kierunku podstacji trakcyjnej.
„Wejście” należy wykonać jako kominek z stali nierdzewnej wraz z wentylatorem
mechanicznym a „wyjście” w budynku należy zakończyć kratka wentylacyjną z żaluzją
zabudowana przy posadzce w pomieszczeniu technicznym. Przejście rury przez mur
należy wykonać rozwiązaniem systemowym. Rurę dodatkowo należy obsypać piaskiem 10
centymetrów pod i 10 centymetrów nad rurą. Należy doprowadzić kabel zasilający wraz z
czujnikami temperatury oraz

sterowaniem do wentylatora wejściowego regulującego

temperaturę wewnętrzną.

2.3.3 Zagospodarowanie terenu podstacji
a. Budowa ogrodzenia w zakresie objętym załącznikiem nr 13 systemu panelowego
o wysokości 2.2 m przystosowanego do uziemienia, wraz ze śrubami zrywalnymi
uniemożliwiającymi późniejsze odkręcenie, VEGA B producenta Wiśniowski lub
równoważnego.
b. Humusowanie części nieutwardzonej, obsypanie czarnoziemem na grubości min
10 centymetrów i obsianie części nieutwardzonej trawą - plan zgodny z załącznikiem nr 13
do SIWZ
2.3.4 Część drogowa
a. Wykonanie utwardzenia terenu kostką wraz z wykonaniem podbudowy
b. Budowa chodników wraz z krawężnikami
c. Połączenie drogi wewnętrznej z miejską w takim samym standardzie jak drogi
wewnętrzne

2.3.5 Część teletechniczna
a. Zabudowa urządzeń teletechnicznych otrzymanych do Zamawiającego
b. Uruchomienie urządzeń powinno odbywać się przez firmę posiadającą
odpowiednie certyfikaty, dodatkowo należy przeszkolić przedstawicieli Zamawiającego w
obsłudze.
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2.3.6 Jakość
a. Zamontowanie żaluzji okiennych o grubości min 9,5 mm w klasie odporności na
włamanie min.RC4
b. Montaż okien w systemie ciepłego montażu
c. Drzwi antywłamaniowe o klasie odporności na włamanie min.RC4
d. Budynek wyposażony będzie w meble systemowe firmy Cersanit – umywalka min
80cm. wraz z szafką, zlewozmywak min 80.- wraz z szafką dolna i górna, miskę
ustępową i klapą wolnoopadającą, kabinę prysznicową ze szklaną szybą
oddzielającą linii Nama, zawór czerpalny oraz szafkę na detergenty. Należy
zastosować systemowe rozwiązanie firmy Cersanit linia PURE biała, lub o
parametrach nie gorszych.

2.3.5 Uwagi:
a. Wykonanie instalacji energetycznych oraz instalacji odgromowej znajduje się po
stronie zamawiającego. Wykonawca zapewni kierownika robót w branżach
sanitarnej, budowlanej, teletechnicznej oraz drogowej
b. Kierownikiem budowy będzie kierownik branży elektrycznej wskazany przez
Zamawiającego
c. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń innego
typu lub producenta niż wymienione w dokumentacji budowlanej, wykonawczej pod
warunkiem że, będą one równoważne tzn. parametry zastosowanych materiałów
muszą być nie gorsze od parametrów materiałów i urządzeń wymienionych w
dokumentach przetargowych.
d. Ze strony Zamawiającego nadzór inwestorski pełnić będzie:
-

Jacek Słowikowski – branża sanitarna

-

Ryszard Kolasa- branża konstrukcyjno-budowlana

-

Ryszard Kolasa– branża drogowa

-

Jacek Repiński- branża teletechniczna
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e. Złożona oferta musi uwzględniać możliwość prowadzenia robót budowlanych w
przypadku częściowego załączenia obiektu podstacji trakcyjnej do ruchu
elektrycznego.
f.

Wykonawca jest zobowiązany do przeliczenia ilościowego zapotrzebowania

na sprzęt materiały, wyposażenie itp. W oparciu o zapisy SIWZ, przedmiaru, projekty
budowlane oraz wykonawcze. W przypadku rozbieżności co do zapisów dokumentów
w zakresie zastosowania różnych materiałów do wyceny w składanej ofercie należy
przyjąć materiały o wyższym standardzie. Przedstawiony przedmiar ma jedynie
charakter informacyjny należy dokonać własnych obmiarów.
g. Zamawiający zapewni nadzór archeologiczny
h. Oferent przygotuje komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia
na użytkowanie takich jak: dokumentacja powykonawcza w branży budowlanej,
sanitarnej, drogowej, teletechnicznej, certyfikat energetyczny, odbiór geodezyjny
wraz z wprowadzeniem do zasobów Kolejowego Ośrodka Geodezyjnego.

3. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
3.1

Terminy oraz wstępny harmonogram robót budowlanych wykonania przedmiotu
zamówienia określone zostały w poniższej tabeli.

Planowany
termin
zakończenia
robót

Wymagany termin
realizacji zadania w
tyg.od momentu
przekazania placu
budowy

Nr zadania

Obiekt

Planowany
termin
rozpoczęcia
robót robót

1

2

3

4

5

Zadanie nr 1

PT Prabuty

Maj 2014

30 Lipiec 2014

10

3.1.1 Ostateczna data rozpoczęcia i zakończenia robót zostanie uzupełniona przed zawarciem
umowy na podstawie Załącznika nr 1 do SIWZ, przy czym okres realizacji zamówienia wskazany
w SIWZ nie ulegnie zmianie.
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3.2

Wykonawca przedstawi w składanej ofercie harmonogram realizacji prac budowlanych
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Jeżeli oferent złoży krótszy termin na realizację prac, to należy proporcjonalnie czas w
harmonogramie skrócić
3.3.
Po rozstrzygnięciu postępowania umowa na roboty budowlane zostanie zawarta z
strony Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi – Zakład Północny

4. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. OFERTA WARIANTOWA
Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.

6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt
3 Ustawy PZP (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 ze zm.).

7. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego będą
prowadzone w PLN. Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został
w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.

8. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY
8.1

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy oraz spełniający
warunki udziału określone w pkt 8.2.

8.2

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące m.in.:
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8.1.1

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

8.1.2

posiadania wiedzy i doświadczenia,

8.1.3

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

8.2

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji 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 wykonaniu zamówienia.

8.3

Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
8.4.1

w zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.2. wymagane jest wykazanie
przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie), co najmniej trzech obiektów budowlanych, których wartość robót
budowlanych jest nie mniejsza niż 3 mln zł brutto

8.4.2. w zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3 wymagane jest wykazanie się
przez Wykonawcę dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem,
L.p.
1.

Wyszczególnienie
Kierownik robót branży
konstrukcyjnobudowlanej

Uprawnienia
Uprawnienia Budowlane* do
kierowania
robotami
budowlanym
w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez
ograniczeń

Doświadczenie
Doświadczenie zawodowe na
stanowisku kierownika min 10 lat
praktyki
przy
kierowaniu
robotami, w okresie ostatnich 10
lat
kierowanie
robotami
budowlanymi w tym dwa o
wartości robót budowlanych min
2 mln zł

2

Kierownik robót branży
instalacyjnej

Uprawnienia
Budowlane*
kierownika budowy oraz robót w
specjalności instalacyjnej bez
ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych
i
kanalizacyjnych bez ograniczeń

Doświadczenie zawodowe na
stanowisku kierownika min 10 lat
praktyki
przy
kierowaniu
robotami, w okresie ostatnich 10
lat
kierowanie
robotami
budowlanymi w tym dwa o
wartości robót budowlanych min
0,5 mln zł

Uprawnienia
Budowlane* Doświadczenie zawodowe na
kierownika
budowy
w stanowisku kierownika min 10 lat
specjalności
drogowej
bez praktyki
przy
kierowaniu
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3.

Kierownik robót branży
drogowej

4.

Kierownik robót branży
telekomunikacyjnej

ograniczeń

robotami, w okresie ostatnich 10
lat
kierowanie
robotami
budowlanymi w tym dwa o
wartości robót budowlanych min
0,5 mln zł

Uprawnienia
Budowlane*
kierownika
budowy
w
specjalności telekomunikacyjnej
bez ograniczeń

Doświadczenie zawodowe na
stanowisku kierownika min 10 lat
praktyki
przy
kierowaniu
robotami, w okresie ostatnich 10
lat
kierowanie
robotami
budowlanymi w tym dwa o
wartości robót budowlanych min
0,5 mln zł

*Przez pojęcie „uprawnienia budowlane” rozumie się uprawnienia wydane na podstawie ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, albo odpowiadającym im przepisom obowiązujących w krajach członkowskich UE.
Ocena spełniania warunku wskazanego w punkcie

8.2.3 nastąpi na podstawie

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9.1.4.

9 DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH
W PUNKCIE 8
9.1 W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z
ofertą następujące dokumenty:
Oświadczenia:

9.1.1

9.1.2

a)

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
(sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ);

b)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
(sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ);

w

postępowaniu

z

postępowania

W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą
następujące dokumenty:
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a)

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy;

b)

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;

c)

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;

d)

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, 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 – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e)

aktualne

zaświadczenie

Społecznych

lub

Kasy

właściwego

oddziału

Rolniczego

Zakładu

Ubezpieczenia

Ubezpieczeń
Społecznego

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 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.
9.1.3

na potwierdzenie spełnienia warunków szczegółowych określonych w punkcie
8.2.2, a uszczegółowionych w punkcie 8.4.1 SIWZ:
Wykaz wykonanych – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie – robót budowlanych, o których mowa w punkcie 8.4.1, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług, oraz
dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie
(sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ);
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na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w punkcie

9.1.4

8.2.3, a uszczegółowionych w punkcie 8.4.2 SIWZ
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia,
w

szczególności

odpowiedzialnych

za

świadczenie

usług,

wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do
dysponowania tymi osobami (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6
do SIWZ);
b)

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji
niezbędnych zasobów (osoby zdolne do wykonania zamówienia) na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;

c)

Uwaga: pisemne zobowiązania innych podmiotów jest obowiązany zawrzeć
w swej ofercie ten Wykonawca, który polega na osobach zdolnych do
wykonania zamówienia udostępnionych przez te podmioty;

d)

kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby
wymienione w tabeli w punkcie 8.4.2, wydane na podstawie ustawy Prawo
Budowlane (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących
zaświadczenie

przepisów.
o

Jednocześnie

przynależności

do

Wykonawca

Okręgowej

Izby

przedstawi
Inżynierów

Budownictwa. W przypadku osób wskazanych przez Wykonawcę na
stanowisko kierownika posiadającego kwalifikacje zawodowe wydanych
zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie
członkowskim UE (poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), Wykonawca
przedstawi kserokopie tych dokumentów oraz oświadczenie o posiadanych
uprawnieniach.
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e) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
f)

oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu
kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie;

g) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z
opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i
należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
h) informacji

banku

lub

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
i)

opłaconej

polisy,

aw

przypadku

jej

braku,

innego

dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 2.000 000 PLN na jeden
wypadek ubezpieczeniowy

10 OFERTA WSPÓLNA
10.1

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
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Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania:

10.2

10.2.1

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą
ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy;

10.2.2

W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone
w punkcie 8.4 uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy
Wykonawcy składający ofertę wspólną, natomiast dokumenty, o których mowa
w punkcie 9.1.2, wskazujące, że brak jest podstaw do wykluczenia
Wykonawcy

z

postępowania

muszą

być

złożone

przez

każdego

z Wykonawców składających ofertę wspólną.
10.3

Oświadczenie wymienione w punkcie 9.1.1. lit. a) Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia składają łącznie.

10.4

Oświadczenie wymienione w punkcie 9.1.1. lit. b) składa odrębnie każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

10.5

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

11 WADIUM I OKRES GWARANCJI

11.1

Każdy

Wykonawca

zobowiązany

jest

zabezpieczyć

swoją

ofertę

wadium

w wysokości :

Nr zadania

Obiekt

Wartość wadium

1

2

3

Zadanie nr 1

PT Prabuty

40.000,00 PLN
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11.2

Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust 6 Ustawy.

11.3

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

11.4

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja
ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego, co powinno być uwzględnione w treści gwarancji.
Wymagane jest, aby w przypadku składania wadium w formie gwarancji
przedłożone zostały dokumenty (kopie pełnomocnictw, wypisy z rejestru),
potwierdzające kompetencje osób podpisujących gwarancję. Ponadto w treści
gwarancji winny być powołane wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
(zgodnie z art. 46 ust 5 Ustawy) oraz zapis, „że w przypadku zaistnienia jednej
z okoliczności powodującej utratę wadium gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie
i bezwarunkowo do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, każdej
kwoty do maksymalnej wysokości podanej w gwarancji.
Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej

11.5

formy, określonych przepisami prawa):
 nazwę i adres Zamawiającego,
 oznaczenie (numer) postępowania,


określenie przedmiotu postępowania zgodnie z punktem 2.1 SIWZ,

 termin ważności wadium – odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie z pkt
16,
 Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek
Zamawiającego:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 81 10 50 00 99 67 11 7777 7777 7777
W tytule przelewu bankowego należy podać:
„Wadium w postępowaniu przetargowym: Nr EZ11-Ez6-2110/07/2014, Budowa Podstacji
Trakcyjnej Prabuty”
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Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał
taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

11.6

Wykonawca jest zobowiązany podać w treści przelewu bankowego numer
zamówienia wraz z numerem zadania na które składa ofertę.

11.7

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.10
oraz treści art. 46 ust. 4 a Ustawy.

11.8

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.9

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt 11.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.

11.10

Okoliczności

przepadku

wadium

oraz

zasady

jego

zaliczenia

na

poczet

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.

11.11

Zwrot wadium
11.11.1

Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez upełnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy i złożony wraz z poświadczoną przez nich za
zgodność z oryginałem kopią aktualnego dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią
stosownego pełnomocnictwa.
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11.11.2

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę. Zaleca się wskazanie nr rachunku bankowego, na który
należy dokonać zwrotu.

11.12

Minimalny termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy
(pięć lat). Zamawiającego interesuje jednak jak najdłuższy okres jej udzielenia przez
Wykonawcę

12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
12.1

Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

12.2

Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania
Wykonawcy.

12.3

Pełnomocnictwo

osób

podpisujących

ofertę

musi

bezpośrednio

wynikać

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu
z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony
odpis pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy.
12.4

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy.

13 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
13.1

Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

13.2

Ceną oferty jest suma cen wszystkich pozycji w załączonym kosztorysie ofertowym
(plus należny podatek VAT od towarów i usług w przypadku podatników w Polsce).
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13.3

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

14 FORMA OFERTY
14.1

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w 1 egzemplarzu, mieć formę
pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć
do formatu A4. Dodatkowo Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu na
nośniku DVD lub CD skan pełnej oferty ze wszystkimi załącznikami w formacie PDF
oraz kosztorysy ofertowe w wersji edytowalnej.

14.2

Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką.

14.3

Wykonawca powinien dołączyć komplet dokumentów tworzących ofertę zgodnie
z zapisami SIWZ.

14.4

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na
język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

14.5

Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących Załączniki - Formularze do niniejszej SIWZ muszą mieć formę
wydruku komputerowego lub maszynopisu.

14.6

Dokumenty powinny być oprawione i ponumerowane.

14.7

Wszystkie zapisane strony oferty muszą być parafowane przez osobę (lub osoby,
jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

14.8

Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
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14.9

Dokumenty wchodzące w skład oferty, stosownie do treści pkt. 9 powinny być
przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem
kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli
do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

14.10

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z odniesieniem
do numerów stron oferty oraz zachowanie kolejności Załączników

15 ZAWARTOŚĆ OFERTY
15.1

Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
b)

Harmonogram prac budowlanych- Załącznik nr 2 do SIWZ

c)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– wypełniony Załącznik nr 3;

d)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –
wypełniony Załącznik nr 4;

e)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia,
w

szczególności

odpowiedzialnych

za

świadczenie

usług,

wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi
osobami – wypełniony Załącznik nr 6 do SIWZ;
f)

Wykaz wykonanych – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie – robót budowlanych, o których mowa w punkcie 8.4.1, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania – wypełniony Załącznik
nr 5 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały
wykonane należycie;
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g)

Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania – wypełniony Załącznik nr
7 do SIWZ zgodnie z pkt 22 SIWZ z zastrzeżeniem pkt 22.2. SIWZ;

h)

Oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa osoby/osób
podpisujących ofertę;

i)

wzór oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa

w

rozumieniu

przepisów

o

zwalczaniu

nieuczciwej

konkurencji – załącznik nr 8
j)

Zaakceptowany w niezmienionej formie projekt umowy - Załącznik nr 9 do
SIWZ

k)

Kopia wniesienia wadium w postępowaniu.

l)

Oświadczenie oferenta, dotyczące informacji że nie jest on w stanie
likwidacji ani upadłości. W przypadku konsorcjum oświadczenie takie
dotyczy każdego z konsorcjantów.

m)
15.2

Pozostałe załączniki w postaci dokumentów opisanych w punkcie 9 SIWZ.

Pożądane

przez

Zamawiającego

jest

złożenie

w

ofercie

spisu

treści

z wyszczególnieniem liczby arkuszy (kartek) wchodzących w skład oferty.

16 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.

17 MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
17.1

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi - Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29,
81-859 Sopot, III piętro sekretariat
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 05 Maj 2014 r. do godz.: 11:00
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17.2

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem
opakowaniu, które należy opisać następująco:
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29, sekretariat III piętro
81-859 Sopot
Oferta w postępowaniu na:

Budowę obiektu zasilania sieci trakcyjnej zlokalizowanej na linii kolejowej nr E-65, w
miejscowości Prabuty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
Nie otwierać przed: 05 Maj 2014 r. godz.: 12:00

18 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi - Zakład Północny ul. Jana z Kolna 29, 81859 Sopot, Sala konferencyjna w dniu 05 Maj 2014 r. o godz.: 12:00

19 TRYB I SPOSÓB OCENY OFERT
19.1

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

19.2

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych
Warunków

Zamówienia,

niepowodujące

istotnych

zmian

w

treści

oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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19.3

Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie
wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł
w swej ofercie.

19.4

Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty
z wymaganiami niniejszej SIWZ.

19.5

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego na podstawie art. 89;
 zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

19.6

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny:
a. Cena

(C)

70%

b. Termin realizacji

(T)

25%

c. Okres gwarancji

(Gw)

5%

Ad. a. Cena (C) - 70%
Max ilość pkt, tj. 70 otrzyma oferta, której cena jest najniższa.
Dla cen wyższych od ceny najniższej będzie wyliczona ilość pkt. w następujący sposób:
Co = ( cena najniższa / cena danej oferty) x 70

Ad. b. Okres realizacji (T) - 25%

Max ilość pkt, tj. 25 otrzyma oferta, w której okres realizacji zamówienia podany w
tygodniach jest najkrótszy.
Dla oferty, w której okres realizacji zamówienia podany w tygodniach jest dłuższy od
okresu najkrótszego zostanie obliczona ilość punktów w następujący sposób:
T = (okres realiz. najkrótszy / okres realiz. danej oferty) x 25
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Ad. c. Okres Gwarancji (Gw) – 5%
Max. ilość pkt., tj. 5 otrzyma oferta, w której okres gwarancji zamówienia podany w
miesiącach jest najdłuższy.
Dla oferty, w której okres gwarancji zamówienia podany w miesiącach jest krótszy od
okresu najdłuższego zostanie obliczona ilość punktów w następujący sposób:
Gw = (okres gwarancji danej oferty / okres gwarancji najdłuższy) x 5
Przy zastosowaniu w/w metody dla każdej oferty zostanie obliczony wskaźnik oceny
oferty mniejszy lub równy 100 punktów.
Firma, której oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana do realizacji
przedmiotu przetargu.
Uwaga: Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

19.7

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty ani zawarcia umowy ramowej.

20 WYMAGANIA

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY
20.1

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy zgodnie z art.147 ust. 2. Ustawy.

20.2

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10%
ceny całkowitej brutto, podanej w Umowie.

20.3

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
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20.4

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy

w

formie

gwarancji,

gwarancja

ma

być

co

najmniej

gwarancją

bezwarunkową, nieodwołalną, nieprzenośną i płatną na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego. Przed złożeniem gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiającego
akceptację jej treści, w szczególności w zakresie cech gwarancji określonych
powyżej w niniejszym punkcie.
20.5

Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej
formy, określonych przepisami prawa):
 nazwę i adres Zamawiającego,
 oznaczenie (numer) postępowania,
 określenie przedmiotu zamówienia.

20.6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy
przelać na następujący rachunek Zamawiającego:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 81 10 50 00 99 67 11 7777 7777 7777

W tytule przelewu bankowego należy podać cel wpłaty:
„ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY NR …………………………….”
20.7

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

20.8

Zmiana formy zabezpieczenia

jest

dokonywana

z zachowaniem

ciągłości

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
20.9

W przypadku oferty wspólnej dopuszcza się podział zabezpieczenia należytego
wykonania umowy pomiędzy Wykonawców składających ofertę, przy czym suma
jego wszystkich części nie może być niższa od wymienionej w punkcie 20.2.
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20.10

Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane zamówienie.
Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia będzie ostatni
Protokół Odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

20.11

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi
30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po
upływie okresu rękojmi za wady. Rękojmia za wady będzie obejmować okres min 60
miesięcy od daty sporządzenia protokołu odbioru całości przedmiotu zamówienia.
Dokładny termin gwarancji zostanie określony po rozstrzygnięciu postępowania.
Zakres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne określa
Kodeks Cywilny.

20.12

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej
dopuszczalnej formie innej niż pieniądz, Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia

do

przedmiotowego

Zamawiającego

(osobie

zamówienia)

oryginału

wyznaczonej
dokumentu

do

kontaktów

dla

potwierdzającego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości żądanej przez
Zamawiającego.
20.13

Do gwarancji winien być załączony dokument potwierdzający, że osoby, które ją
podpisały posiadają stosowne pełnomocnictwa.

20.14

Zmiana postanowień Umowy
1. Istotna zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastosowaniem art. 144 ust. 1 i 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy na
podstawie której został wybrany, możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia
jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej:
1) W przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny Umowy w stopniu
odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/–);
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2) W przypadku 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 ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do
wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów;
b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę;
c) za odmowę, o której mowa w pkt b) powyżej, strony będą również uważały
odmowę udostępnienia przez właściciela nieruchomości do celów realizacji
inwestycji
3) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w
pkt 2 i o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od
Wykonawcy – zmianie może ulec termin realizacji, odpowiednio do okresu trwania
przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty.
4) W przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań projektowych w zakresie technicznym lub materiałowym ze
względu na zmianę przepisów prawa lub zmiany warunków wydanych na podstawie
przepisów prawa (w szczególności zmiany warunków technicznych zasilania
podstacji trakcyjnych) możliwa jest zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji
Umowy.
5) Ponadto w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) Zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań w opisie
przedmiotu zamówienia;
b) Zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te
przepisy narzucają;
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c) W przypadku konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez
Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze stanowiska
Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających;
d) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, z
zastrzeżeniem § 12 definiującego siłę wyższą;
e) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357(1) Kodeksu
cywilnego;

21 ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM
21.1

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego

przepisów

Ustawy,

przysługują

środki

ochrony

prawnej

przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

22 PODWYKONAWSTWO
22.1

Zamawiający

dopuszcza możliwość wykonania niniejszego zamówienia przez

Podwykonawców.
22.2

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania innych niż określone w pkt. 22.1
części niniejszego zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest
wskazać w swojej ofercie, w dokumencie sporządzonym na podstawie wzoru
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom

22.3

Wykonawca nie jest zobowiązany do składania dokumentu, o którym mowa w pkt
22.2. Nie złożenie Załącznika nr 7 do oferty, jest rozumiane przez Zamawiającego
jako deklaracja Wykonawcy na wykonanie całego przedmiotu zamówienia
samodzielnie, bez powierzenia części zamówienia Podwykonawcom.
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23

SPOSÓB

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z

WYKONAWCAMI
23.1

Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących
niniejszego postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną, za
wyjątkiem oferty, która musi być złożona w formie pisemnej. Oświadczenia wnioski,
zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie
potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej.

23.2

Pisma należy kierować na poniższy adres:

PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot z
dopiskiem „Postępowanie nr EZ11-Ez6-2110/07/2014”.

24 INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
24.1

Wykonawca może zastrzec w ofercie, ujawnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

24.2

Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności.

24.3

oświadczeniem sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 8
do SIWZ, iż Zamawiający nie będzie mógł

25 OGLĘDZINY MIEJCA BUDOWY
25.1

Wykonawcy zaleca się odwiedzenie i sprawdzenie miejsca oraz jego otoczenia
w celu oceny na własną odpowiedzialność kosztów, ryzyka, czynników koniecznych
do przygotowania oferty i podpisania umowy w niniejszym postępowaniu.

25.2

Oględziny nie będą organizowane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien
powiadomić pisemnie Zamawiającego o planowanych oględzinach z 2 dniowym
wyprzedzeniem w celu ustalenia terminu z zarządcą terenowym.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr EZ11-Ez6-2110/07/2014

28

26 PRACOWNICY

ZAMAWIAJĄCEGO

UPOWAŻNIENI

DO

KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w ramach
postępowania są:3
Pan Ireneusz Kobiela,

e-mail : i.kobiela@pkpenergetyka.pl
Tel kom. 697 049 748

Pan Łukasz Tabor ,

e-mail: l.tabor@pkpenergetyka.pl

fax: +48 58 721 37 19,
Pan Dariusz Drozdowski

Tel. Kom. 697 046 674
e-mail: d.drozdowski@pkpenergetyka.pl
Tel. kom. 697 041 184

27 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest nie później niż
3 dni przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu:


jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierza
realizować zamówienie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, powinien złożyć odpowiednie oświadczenie, że zamówienie
będzie realizowane za pośrednictwem tego oddziału;



jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy występujący wspólnie, powinni oni przedłożyć umowę
konsorcjum lub umowę spółki;



przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy, o którym mowa w pkt 20 SIWZ.
O

terminie

na

przedłożenie

stosownych

dokumentów,

zgodnie

z

powyższymi

postanowieniami, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem.
W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie, umowa nie
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zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium zostanie zatrzymane, a ponadto
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za
szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).

28

Zmiany umowy
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez

przedłużenie Terminu zakończenia robót co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub
opóźnieniu robót w przypadku:
28.1

wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania

zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację
określonego rodzaju robót mających wpływ na Termin wykonywania robót,
28.2

wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii
realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
28.3

wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia

zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację
przedmiotu Umowy,
28.4

wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
28.5

wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać
wydane

oraz

nie

są

następstwem

okoliczności,

za

które

Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność,
28.6

odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawcę,
28.7

niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych

do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
28.8

niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania

robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
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29

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa

poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub
poprzez przedłużenie Terminu zakończenia robót w przypadku:
29.1

wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z jej postanowieniami,
29.2

zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie

powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są
spowodowane w szczególności:

29.3

pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztów

eksploatacji

wykonanego

przedmiotu

Umowy,

lub

umożliwiające

uzyskanie lepszej jakości robót;
29.4

pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót

pozwalającej

na

zaoszczędzenie

czasu

realizacji

inwestycji

lub

kosztów

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

29.5

konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem

Umowy,

przy

zastosowaniu

odmiennych

rozwiązań

technicznych

lub

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który
je

przygotowano,

gdyby

zastosowanie

przewidzianych

rozwiązań

groziło

niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,
29.6

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej

warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
29.7

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej

warunków Terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych ,
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29.8

konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego
prawa,
29.9

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
29.10

zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
29.11

nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1

Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty
Wykonawcy,
30

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa
poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

31

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji
Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

32
32.1.

Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany:
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności

zmiana numeru rachunku bankowego,
32.2.

danych teleadresowych,

32.3.

danych rejestrowych,

32.4.

będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

32.5.

zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianych w Umowie.

31.ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – harmonogram prac budowlanych
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Załącznik nr 3– wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Załącznik nr 5 – wzór wykazu prac, czynności i zamówień wykonanych przez Wykonawcę
w okresie ostatnich 3 lat;
Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać niniejsze zamówienie;
Załącznik nr 7 – wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania;
Załącznik nr 8 – wzór

oświadczenia

o

nieujawnianiu

informacji

stanowiących

tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
Załącznik nr 9 – wzór umowy
Załącznik nr 10 – Pozwolenie na budowę WI-II.7840.1.340.384.2013.MM
Załącznik nr 11

– dokumentacja budowlana

branża (konstrukcyjna, sanitarna, drogowa,

teletechniczna, elektryczna)
Załącznik nr 12 – dokumentacja wykonawcza

branża (budowlana + przedmiar, sanitarna +

przedmiar, drogowa+ przedmiar, teletechniczna+ przedmiar, elektryczna)
Załącznik nr 13 – Plan zagospodarowania terenu zmiana granic ogrodzenia

Sopot dnia 24/03/2014

Z-ca Dyrektora
Zbigniew Chyliński
/-/
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