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1.

Zamawiający

2.

Zamawiającym dostawy jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681,
NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł, kapitał
wpłacony w całości, reprezentowana przez PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład
Świętokrzyski (zwana dalej „Zamawiającym”).
Informacje ogólne

3.

Postępowanie prowadzone jest przy zastosowaniu przepisów o przetargu nieograniczonym na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759
z późn. zm.) zwaną dalej Pzp
Opis przedmiotu zamówienia

44212226 – 9
31212000 – 8
31174000 - 8
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów i urządzeń do przebudowy (przeizolowanie
z 6 kV na 15 kV) linii LPN PT Wolica – PT Jędrzejów, tzn. data produkcji nie może być wcześniejsza niż 12
miesięcy przed terminem dostawy.
3.2 Szczegółową charakterystykę techniczną przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 4 ( 4a, 4b, 4c) do
SIWZ.
3.3 Całość przedmiotu zamówienia podzielona jest na 4 zadania:
3.3.1 Zadanie nr 1 – obejmuje dostawę 219 kompletnych stanowisk słupowych LSN.
Charakterystyka stanowisk słupowych:
- słupy LSN – odpowiadające wymogom określonym w pkt. 3.9 - na które składają się gotowe prefabrykowane
elementy betonowe ustoju słupa (fundamentu), odpowiednie żerdzie wirobetonowe, konstrukcje wsporcze,
uzbrojenie i osprzęt wraz z elementami złącznymi odpowiednimi dla danego rodzaju i typu słupa – zgodnie
z poniższą tabelą i Tabelą montażową słupów LSN - stanowiącą załącznik Nr 4 (4a).
Kod CPV:

l.p.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nazwa materiału
2
Stanowisko słupowe -słup LSN typu Kgo13,5/25 + SFP111
Stanowisko słupowe -słup LSN typu Kgo13,5/25 + SFP133
Stanowisko słupowe -słup LSN typu KKgo13,5/25 + SFP111 + SP11
Stanowisko słupowe -słup LSN typu N12/10 + Uos2
Stanowisko słupowe -słup LSN typu N12/10p + Uos2
Stanowisko słupowe -słup LSN typu N13,5/10 + Uos2
Stanowisko słupowe -słup LSN typu N12/15 + Uos2
Stanowisko słupowe -słup LSN typu N13,5/12 + Uos2
Stanowisko słupowe -słup LSN typu N10,5/10p + Uos2
Stanowisko słupowe -słup LSN typu N13,5/10 + Uos2
Stanowisko słupowe -słup LSN typu O13,5/20 + SFP111
Stanowisko słupowe -słup LSN typu O13,5/20 + SFP122
Stanowisko słupowe -słup LSN typu Oo13,5/15 + Uos2
Stanowisko słupowe -słup LSN typu O15/20 + SFP122
Stanowisko słupowe -słup LSN typu Oo13,5/20 + SFP122
Stanowisko słupowe -słup LSN typu Oo13,5/20 + SFP111
Stanowisko słupowe -słup LSN typu ON13,5/20 + SFP111 + SP11
Stanowisko słupowe -słup LSN typu ON13,5/20 + SFP122 + SP22
Stanowisko słupowe -słup LSN typu ON12/20p + SFP111 + SP11
Stanowisko słupowe -słup LSN typu P10,5/4,3p + Uo
Stanowisko słupowe -słup LSN typu P12/4,3p + Uo
Stanowisko słupowe -słup LSN typu P12/4,3 + Uo
Stanowisko słupowe -słup LSN typu P12/4,3 + Uos1
Stanowisko słupowe -słup LSN typu P13,5/4,3 + Uo
Stanowisko słupowe -słup LSN typu P13,5/4,3 + Uos1
Stanowisko słupowe -słup LSN typu PS10,5/10p + UP1
Stanowisko słupowe -słup LSN typu PS12/10 + UP1
Stanowisko słupowe -słup LSN typu PS12/10 + Up1
Stanowisko słupowe -słup LSN typu PS13,5/10 + Up1
Stanowisko słupowe -słup LSN typu PS13,5/10 + Uos2
Stanowisko słupowe -słup LSN typu RPKo13,5/10 + SFP111
Stanowisko słupowe -słup LSN typu ROKo13,5/20 + SFP111 + SP11
Stanowisko słupowe -słup LSN typu RONKo13,5/20 + SFP111 + SP11
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J.m.

Ilość

3
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

4
6
1
1
26
1
4
1
1
1
1
6
2
1
1
1
4
10
2
1
5
2
77
42
4
2
1
2
1
2
2
6
2
1

3

3.3.2 Zadanie nr 2 – dostawa 10 kompletnych stacji transformatorowych słupowych.
Charakterystyka słupowych stacji transformatorowych:
- słupowe stacje transformatorowe - odpowiadające wymogom określonym w pkt. 3.9 – na które składają się
gotowe prefabrykowane elementy betonowe ustoju stacji słupowej (fundamentu), odpowiednie żerdzie
wirobetonowe, konstrukcje wsporcze, uzbrojenie i osprzęt wraz z elementami złącznymi odpowiednimi dla
danego rodzaju i typu słupowej stacji transformatorowej, szafy rozdzielcze nN wykonane z tworzywa odpornego
na promieniowanie UV, rury osłonowe i kanały kablowe – zgodnie z poniższą tabelą i Tabelą montażową
słupowych stacji transformatorowych – stanowiącą załącznik Nr 4 (4b).
l.p.
1
1
2
3
4
5
6
3.3.3

Nazwa materiału
2
Stacja słupowa transformatorowa typu STSp-12/10-20/25/I
Rozdzielnica słupowa RS-W1/3 AL,P z kanałem kablowym
Stacja słupowa transformatorowa typu STSp-12/10-20/25/I
Rozdzielnica słupowa RS-W1/5 AL,P z kanałem kablowym
Stacja słupowa transformatorowa typu STSp-12/10-20/100/1
Rozdzielnica słupowa RS-W1/4 AL,P z kanałem kablowym
Stacja słupowa transformatorowa typu STSp-12/10-20/100/1
Rozdzielnica słupowa RS-W1/3 AL,P z kanałem kablowym
Stacja słupowa transformatorowa typu STSp-12/10-20/40/I
Rozdzielnica słupowa RS-W1/3 AL,P z kanałem kablowym
Stacja słupowa transformatorowa typu STSp-12/10-20/63/I
Rozdzielnica słupowa RS-W1/3 AL,P z kanałem kablowym

J.m.

Ilość

3

4

kpl.

3

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

2

kpl.

2

Zadanie Nr 3- obejmuje dostawę fabrycznie nowych 10 transformatorów – rodzaj, typ parametry znamionowe
i ilość jak w zestawieniu poniżej:
l.p.
1
1
2
3
4

Nazwa materiału
2
Transformator TNOSCT25/15 15/0,4kV 25kVA
Transformator TNOSCT100/15 15/0,4kV 100kVA
Transformator TNOSCT40/15 15/0,4kV 40kVA
Transformator TNOSCT63/15 15/0,4kV 63kVA

J.m.
3
szt.
szt.
szt.
szt.

Ilość
4
4
2
2
2

Parametry techniczne transformatorów :
- napięcie znamionowe GN
- 15,75 kV,
- poziom izolacji GN
- 17,5 kV,
- zakres regulacji
- ± 3x2,5 %,
- napięcie znamionowe DN - 0,42 kV,
- poziom izolacji DN
- 1,1 kV,
- liczba faz
- 3,
- napięcie zwarcia :
- 4,5 %,
- typ chłodzenia
- ON AN,
- temperatura pracy
- -25° do 40°,
- stopień ochrony
- IP 00
3.3.4

Zadanie Nr 4 – obejmuje dostawę fabrycznie nowych rozłączników i zestawów napędów jak w poniższej tabeli
i opisu stanowiącego załącznik Nr 4 (4c).
l.p.

Nazwa materiału

J.m.

Ilość

1
1
2
3
4
5

2

3
szt.
szt.
szt.
kpl.
kpl.

4
9
3
10
9
10

Kpl.

3

6

Rozłącznik RN III- 24/4
Rozłącznik RN III- 24/4 100A
Rozłączniko-uziemnik RUN - 24/4
Zestaw napędu NRV 13,5-M-W II
Zestaw napędu NRVU 13,5 II
Napęd elektryczny z siłownikiem typu NSP-6/SO-2 +zasilacz 230V AC/24 V DC z
akumulatorem 2x12V/17Ah

3.4 Wykonawca może złożyć ofertę na realizację wszystkich zadań wchodzących w skład zamówienia, jak i na dowolnie
wybrane zadanie lub zadania. Oferta musi zapewniać dostawę całej wymaganej w zadaniu ilości materiałów/
urządzeń.
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3.5 Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę stosownie do postanowień pkt 3.4.
i 3.5. SIWZ.
3.6 W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, dotyczącej tego samego zadania, wszystkie jego
oferty dotyczące tego zadania zostaną odrzucone.
3.7 Szczegółowe ilości materiałów/ urządzeń wchodzących w skład poszczególnych zadań przedstawiają tabele
materiałowe w punkcie 3.3. SIWZ oraz w załączniku nr 4 ( 4a, 4b, 4c) do SIWZ.
3.8 Okres gwarancji dla każdego elementu wchodzącego w skład każdego zadania musi wynosić co najmniej
24 miesięcy od daty dostawy.
3.9 Dostarczone materiały i urządzenia winny odpowiadać wymaganiom określonym w:
Album Linii Napowietrznych Średniego Napiecia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekroju 50-120
mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych – LSN 70(50) PTPIREE
Album Linii Napowietrznych Średniego Napiecia 15-20 kV z przewodami gołymi w układzie trójkątnym na żerdziach
wirowanych – LSN 70(50) PTPIREE,
Album słupów z rozłącznikami sterowanymi radiowo dla linii napowietrznych średniego napiecia 15-20 kV
z przewodami gołymi 35,50 i 70 mm2 na żerdziach wirowanych – LSN-os 35(50)70 - PTPIREE-12/01-2000,
Album słupów z głowicami kablowymi dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami
niepełnoizolowanymi o przekrojach 50 -120 mm2 na żerdziach wirowanych LSNi-g 50-120 układ przewodów
płaski - PTPIREE-10/02-2003,
Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami
niepełnoizolowanymi o przekrojach 50 -120 mm2 na żerdziach wirowanych LSNi-g 50-120 układ przewodów
płaski - PTPIREE-10/03-2003,
Album słupów z głowicami kablowymi i odłącznikami linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV
z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50 -120 mm2 na żerdziach wirowanych LSNi-g 50-120 układ
przewodów płaski - PTPIREE-10/03-2003,
Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami
gołymi na żerdziach wirowanych LSNo przewody AFL-6 70 i 50 mm2 - układ przewodów trójkątny - PTPIREE07/06-2002,
Album słupów z głowicami kablowymi i odłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z
przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSNo przewody AFL-6 70 i 50 mm2 - układ przewodów trójkątny PTPIREE-07/06-2002,
Album słupowe stacje transformatorowe 20/0,4kV z transformatorami o mocy do 400kVA na pojedynczej żerdzi
wirowane - EN-101
- tom 1 - Katalog stacji STSp, STSu,
- tom 2 - Projekt elektryczno-montażowy stacji STSp, STSu.
PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu. Maszty i słupy.
PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania dotyczące osprzętu
PN-EN 61773:200 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Badanie fundamentów konstrukcji wsporczych
PN-EN 60076-1 Transformatory. Wymagania ogólne.
PN-EN 50216 Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25 kVA i większej. Wyposażenie podstawowe.
4.

Informacja o zamówieniach uzupełniających i ofertach wariantowych

4.1 Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt. 4 Ustawy Pzp .
4.2 Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych przez Wykonawców.
5.

Termin i miejsce wykonania zamówienia

5.1 Materiały/urządzenia będące przedmiotem postępowania należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie
i w ilościach przewidzianych dla partii dostawy, według harmonogramu podanego w załączniku nr 6 do SIWZ.
5.2 Zamawiający zastrzega iż terminy dostaw, określone w wyżej wymienionym harmonogramie mają charakter
orientacyjny – szczegółowy harmonogram dostaw zostanie określony w umowie.
5.3 Zamawiający zastrzega możliwość przechowywania materiałów/urządzeń będących przedmiotem postępowania
w magazynach Wykonawcy na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy od planowanego terminu dostawy. O skorzystaniu
z powyższej możliwości Zamawiający powiadomi Wykonawcę nie później niż 1 miesiąc przed planowanym
terminem dostawy.
6.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

6.1 W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami w formie pisemnej,
faksem oraz drogą elektroniczną.
6.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.3 Wykonawcy mają prawo do zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie
z postanowieniami art. 38 ust.1 Pzp.
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6.4 Treść zapytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający będzie zamieszczał na stronie
internetowej www.pkpenergetyka.pl oraz przekaże Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ.
6.5 Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a) w sprawach przedmiotu zamówienia – Robert Angelo – tel.: 697040439,
faks: 41 3456153, e-mail: r.angelo@pkpenergetyka.pl,
b) w sprawach procedury przetargowej – Anna Tkaczyk – tel. 41 2781495, faks: 41 3456153, e-mail:
Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl.
7.

Wadium

7.1

Wykonawca winien wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
a) dla całości dostaw – 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),
b) dla zadania nr 1 – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100),
c) dla zadania nr 2 – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100),
d) dla zadania nr 3 – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100),
e) dla zadania nr 4 – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100).

7.2
7.3

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej powinno być dokonane jako przelew gotówkowy w PLN na konto
Zamawiającego
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 25 10 50 00 99 67 04 7777 7777 7777
W tytule przelewu należy umieścić informację:
„wadium - postępowanie nr EUEZ4-Ez1a-4202/16/2014 zadanie nr ...”.

7.4
7.5
7.6
7.7

Zakres rozpatrywanej oferty będzie wynikał z wysokości wpłaconego wadium.
Zwrotu wadium Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 Pzp.
Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
Wykonawca winien podać w materiałach ofertowych dane niezbędne do dokonania zwrotu wadium.

8.

Termin związania ofertą

8.1 Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert,
z zastrzeżeniem art. 182 ust. 6 Pzp.
8.2 Termin związania ofertą może zostać przedłużony na zasadach określonych w art. 85 ust. 2 i 4 Pzp.
9.
Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, znajdują się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:
1 000 000,00 zł – dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2,3,4 - odpowiednio po 200 000 na każde zadanie.
b) uzyskali w ostatnich dwóch latach obrotowych przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o łącznej
wartości co najmniej:
1 000 000,00 zł – dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2,3,4 - odpowiednio po 200 000 na każde zadanie.
9.2
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, czego
potwierdzeniem będzie wykazanie realizacji w okresie ostatnich 3 lat podobnych dostaw materiałów i urządzeń
jak będące przedmiotem zamówienia, o łącznej wartości zrealizowanych dostaw dla poszczególnych zadań nie
mniejszej niż:
a) dla zadania nr 1 – 1 200 000,00 zł,
b) dla zadania nr 2 – 150 000,00 zł,
c) dla zadania nr 3 – 300 000,00 zł,
d) dla zadania nr 4 – 400 000,00 zł,
Do oferty należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane
należycie,
9.3
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego
i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
9.4
W przypadku wykonawcy ubiegającego się o udzielenie więcej niż jednego zadania, wykonawca powinien
wykazać:
a) wartość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mniejszą niż łączne wartości
wskazane w pkt 9.1 a), przypadających dla zadań wybranych przez Wykonawcę,
b) wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi nie mniejszą niż łączne wartości wskazane
w pkt 9.1 b), przypadających dla zadań wybranych przez Wykonawcę,
9.1
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Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia nastąpi wyłącznie na podstawie art. 24 ust.
1 i 2 Pzp.

9.5

10. Opis sposobu przygotowania ofert
10.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
10.2
Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy, którego wzór przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ wraz
z następującymi dokumentami:
a) dowodem wniesienia wadium,
b) oświadczeniem Wykonawcy o posiadaniu tytułu do stosowania przez Zamawiającego wobec niego preferencji
unijnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,
c)
oświadczenia i dokumenty potwierdzające zdolność Wykonawcy do uczestnictwa w postępowaniu, zgodnie
z pkt. 11 SIWZ,
10.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
10.4 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10.5 Dokumenty, o których mowa w punkcie 10.2. SIWZ, powinny być trwale złączone. Strony dokumentów powinny
być ponumerowane. Dokumenty powinny być sporządzone z zastosowaniem medium niezmywalnego (np. tuszu,
atramentu itp.).
10.6 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.
10.7 Dokumenty określone w punkcie 10.2. SIWZ należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty
złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wyjątek stanowi dowód wniesienia wadium w postaci innej niż w
formie pieniężnej, które należy złożyć wyłącznie w oryginale oraz pełnomocnictwo dla osób reprezentujących
Wykonawcę w postępowaniu, wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (w przypadku, kiedy
został ustanowiony pełnomocnik), które należy złożyć wyłącznie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
10.8 Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. wraz z imienną pieczątką
osoby podpisującej).
10.9 Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy.
10.10 Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do
których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą
być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część niezłączona z ofertą w
sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, dokumentów zawierających
informacje, które stanowić będą podstawę do dokonywania oceny oferty.
10.11 Oferty winny być składane w 1 egzemplarzu, w zabezpieczonych przed otwarciem nieprzejrzystych kopertach
(opakowaniach).
10.12 Na opakowaniu należy umieścić:
nazwę i adres Zamawiającego:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi - Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502
Kielce, pokój nr 312
oraz napis:
„Dostawa materiałów i urządzeń do przebudowy (przeizolowania z 6 kV na 15 kV) linii
30
LPNPT WOLICA – PT JĘDRZEJÓW” nie otwierać przed godziną 10 do dnia
18.06.2014 r.”.
11. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające zdolność Wykonawcy do uczestnictwa w postępowaniu
11.1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o:

11.2

- spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9. SIWZ,
- braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają wspólnie dla wszystkich tych
Wykonawców oświadczenie w zakresie określonym w pkt a) oraz każdy z nich oddzielnie składa oświadczenie
w zakresie określonym w pkt b).

11.3

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:
a)

aktualnego odpisu 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 Pzp, wystawionego nie
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11.4

11.5

11.6

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) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 1011 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c)
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,
d) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub zaświadczenia 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,
e) bilansu i rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za
ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Dokumenty
muszą wykazywać przychody ze sprzedaży netto i zrównane z nimi w łącznej wysokości nie mniejszej niż
określonej w pkt. 9.1 ,
f)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada
rachunek, wystawionej nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
w wysokości nie mniejszej niż określonej w pkt. 9.1,
g) deklaracja zgodności producenta,
h) dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR),
i)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane materiały
i urządzenia spełniają wymagania, określone w załączniku nr 4 (4a, 4b, 4c) do SIWZ, ,
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie złożyć oświadczenia
i dokumenty określone w pkt. 11.3 a) – d). Wykonawcy występujący wspólnie składają oświadczenia
i dokumenty łącznie w zakresie określonym w pkt. 11.3 e) – i).
Oferta składana przez Wykonawców wspólnie powinna zawierać również dokument ustanawiający
pełnomocnika Wykonawców, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania poszczególnych
Wykonawców, złożony w oryginale lub kopii poświadczonej materialnie.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą ponadto złożyć listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.
12.1

Oferty należy składać na adres:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi - Zakład Świętokrzyski,
ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, pokój nr 312,
nie później niż do godz. 10

12.2
12.3

12.4
12.5
12.6

00

dnia 18.06.2014 r.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia w terminie
i stanie nienaruszonym na wskazany w punkcie 12.1. SIWZ adres.
W każdym momencie, przed upływem terminu podanego w punkcie 12.1. SIWZ, Wykonawca może złożyć
ofertę zamienną lub wycofać ofertę bez utraty wadium. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno
zawierać numer oferty (ustalony przez zamawiającego w chwili dostarczenia oferty). Zmieniona oferta winna
spełniać wymagania SIWZ.
30
Komisja przetargowa powołana przez zamawiającego, dokona otwarcia ofert w dniu 18.06.2014 r., o godz. 10
w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, sala konferencyjna- p.313
Otwarcie ofert jest jawne.
Po otwarciu ofert podane zostaną do wiadomości obecnych: nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawców
składających oferty wraz z informacją o cenie i okresie gwarancji dla oferowanych zespołów.
Sposób obliczania ceny

13.
13.1

13.2
13.3

Zamawiający dokona oceny cen brutto zaoferowanych przez każdego z Wykonawców, którzy złożą ofertę
zgodnie z wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi
dokumentami.
W cenie należy również uwzględnić koszty transportu zespołów do miejsc przeznaczenia oraz koszty
ewentualnego przechowania, o których mowa w pkt 5.3.
Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
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Waluta rozliczenia zobowiązań finansowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami

14.

Zamawiający zastrzega, iż wszelkie rozliczenia związane z niniejszym postępowaniem będą dokonywane w złotych
polskich.
15. Kryteria oceny ofert
15.1
15.2
a)

Oceny ofert dokonywać będzie komisja powołana przez Zamawiającego.
Kryterium oceny ofert dla każdego zadania jest:
wysokość oferowanej ceny – współczynnik wagowy oceny – 90%.
90 pkt. otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty otrzymają punkty według proporcji:
90 pkt. x (najniższa zaoferowana łączna cena brutto / zaoferowana łączna cena brutto ocenianego
Wykonawcy),

b)

okres gwarancji – współczynnik wagowy oceny – 10%
Oferty z okresem gwarancji wynoszącym 48 miesięcy od daty dostawy otrzymają
0 punktów. Oferty z okresem gwarancji wynoszącym 72 i więcej miesięcy od daty dostawy otrzymają 10
punktów.
Oferty z okresem gwarancji wynoszącym powyżej 48 a mniej niż 72 miesięcy otrzymają punkty według
proporcji:
10 pkt. x ((n – 48) / 24),
gdzie n – okres gwarancji badanej oferty.

Ogłoszenie wyników postępowania, zawieranie umów

16.
16.1
16.2
16.3
16.4

Ogłoszenie o wyniku postępowania będzie zamieszczone na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl oraz
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną przesłane drogą elektroniczną oraz pocztą do wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Zamawiający zawrze umowę, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zmiana postanowień zawartej umowy/umów w sprawie realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie
w przypadku wystąpienia okoliczności i w sposób określony w załączniku nr 3 do SIWZ (wzór umowy).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

17.
17.1
17.2

17.3

Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 4 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż
w dniu podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że przed podpisaniem umowy zabezpieczenie powinno być już
skutecznie wniesione.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art.
148 ust.1 Pzp.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek Zamawiającego:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 25 10 50 00 99 67 04 7777 7777 7777

17.4
17.5
17.6

17.7

W tytule przelewu należy umieścić informację „Zabezpieczenie umowy nr __________________”.
Zabezpieczenie wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale
w siedzibie zamawiającego, pok. 312.
Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:
 90 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
 10 % w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady.
Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zastosowano kary umowne potrącane z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zwrotowi podlega kwota pomniejszona o sumę naliczonych, a nie opłaconych przez
Wykonawcę kar umownych.

18. Środki ochrony prawnej
Wykonawcom przysługują wszelkie środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.
19. Postanowienia końcowe
19.1

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
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19.2

19.3

19.4
19.5

Zamawiający zastrzega, że będzie stosował preferencje unijne, zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4 Pzp (co
oznacza, że Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w której udział towarów pochodzących z państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu
przedsiębiorców nie przekroczy 50 %).
Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o posiadaniu (lub nie) tytułu do stosowania
wobec niego przez Zamawiającego preferencji unijnych, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do
SIWZ.
Zamawiający zastrzega, iż w toku badania i oceny ofert, w przypadkach tego wymagających, będzie żądał od
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp.

Kielce, dnia 09.05.2014 r.
ZATWIERDZAM:
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