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Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe

(Dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: PKP Energetyka S.A. Oddział w
Warszawie - Usługi Zakład Górnośląski

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Hoża 63/67
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-681

Punkt kontaktowy: PKP Energetyka S.A. Oddział w
Warszawie -Usługi Zakład Górnośląski

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 327143572

Osoba do kontaktów: Magdalena Gawron
E-mail: m.gawron@pkpenergetyka.pl

Faks: +48 327143571

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.pkpenergetyka.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.I )
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.II )
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.III )
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych
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Sektor wodny

Inny:

_____

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Realizacja robót budowlanych dla 2 obiektów PT Sosnowiec Jęzor, PT Jaworzno Szczakowa zasilania sieci
trakcyjnej na linii kolejowej nr E30 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych:
Roboty budowlane
Dostawy
Wykonanie
Kupno
Zaprojektowanie i wykonanie
Dzierżawa
Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem
środków, obiektu budowlanego
Leasing
odpowiadającego wymogom
Połączenie powyższych form
określonym przez instytucję
zamawiającą

Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
_____
Kod NUTS:
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Załącznik nr 3
do Specyfikacji istotnych warunków zamówieniaEZ9- Ez7e-9000-7/2014
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
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Roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne na budynku podstacji trakcyjnej 60 P Sosnowiec Jęzor .
1.Roboty budowlane zewnętrzne
1.1. Roboty dachowe
- istniejące pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej oczyścić i dokonać konserwacji środkami
impregnacyjnymi np. Izoplast B, Dacholeum Tytan.
Powierzchnia dachów: 430,0 m2
- dokonać wymiany rynien z blachy ocynkowanej na budynku podstacji -64,0 m ,
- dokonać wymiany rur spustowych z PCV (fi 150) na budynku podstacji - 22,0 m /RAL8017/,
- wymiana różnych obróbek blacharskich z blachy ocynk o gr. 0,55 mm – 15 m2
- demontaż starych i montaż nowych obróbek ogniomurów z blachy oc. Gr. 0,55 mm na dachu – 25 m2 /
RAL8017/
- montaż pasa podrynnowego pomiędzy rynną z blachy ocynk., a styropianem i wełna mineralną – 25,0 m2 /
RAL8017/
1.2. Roboty elewacyjne
- dokonać montażu parapetów z blachy powlekanej - 10,0 m /RAL 8017/,
- dokonać zamurowania i otynkowania zewnątrz i wewnątrz wnęk w ścianach po płytach przepustowych – 9,0
m2,
- dokonać montażu pustaków szklanych na budynku – 7,0 m2,/kolor bezbarwny/,
- miejscowo uzupełnić tynki przed malowaniem – 15,0 m2,
- zdemontować starą i założyć nową stalową drabinkę włazową z obręczą ochronną-6,5m
- ułożenie styropianu gr. 10 cm – 315 m2
- ułożenie wełny mineralnej gr 10 cm – 160 m2 grodzie transformatorowe
1.3.Roboty tynkarskie elewacji
-zaprawa klejowa z siatką tynkarską /budynek, ściany p.poż/-700,0 m2
-wykonać cienkowarstwową wyprawę z tynku akrylowego ATLAS CERMIT gr.2mm w systemie NCS 2020-Y20R
i pas okienny kolor w systemie NCS S1020 - Y20R oraz pas u podstawy budynku RAL 3011 - ~500,0 m2
- wykonać cienkowarstwową wyprawę z tynku akrylowego ATLAS CERMIT gr.2mm w systemie NCS 2020Y20R - ścian betonowych p.poż – 200,0 m2
1.4.Stolarka zewnętrzna
- zdemontować starą bramę wjazdową ,
- montaż nowej bramy uchylnej segmentowej z wbudowaną furtką podnoszoną mechanicznie kolor RAL 8017
- /3,0x 3,30/= 9,9 m2
- dokonać wymiany drzwi antywłamaniowych wejściowych do dyżurki -1 szt
2.Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne
- uzupełnić miejscowo tynki wewnętrzne,
- dwukrotne malowanie ścian hali – 376,0 m2,
- dokonać skucia wszystkich posadzek z płytek ,
- dokonać skucia starych okładzin ściennych w pomieszczeniach WC, łazienki, prysznica
- istniejące tynki należy skontrolować pod kątem przyczepności do podłoży,
- wybrzuszenia i nierówności skuć i wyrównać lub dokonać montażu płyt KG (kartonowo gipsowe),
- dokonać przebudowy instalacji wewnętrznej wodno –kanalizacyjnej pomieszczeń WC, łazienki wraz z
wyposażeniem sanitarnym
- biały montaż :bateria umywalkowa, zlewozmywakowa, prysznicowa, zlewozmywak stalowy, umywalka
pojedyncza, muszla ustępowa z spłuczką porcelanową, brodzik natryskowy
- dokonać montażu podsufitki na ruszcie metalowym w pomieszczeniach dyżurki, korytarza, warsztatu , WC
prysznica, łazienki płytami GKF
- dokonać malowania ścian i sufitów pomieszczeń dyżurki, korytarza, warsztatu , WC prysznica, łazienki
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- dokonać oblicowania płytkami ściennymi na wysokość 2,0 m - 33,0 m2 i posadzkowymi-44,0 m2
- dokonać wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej - 7 szt .
- dokonać wymiany okna w pomieszczeniu dyżurki (witryna)
2.1.Posadzka hali
- dokonać reperacji posadzki po robotach modernizacyjnych hali
- dokonać ułożenia wykładziny przemysłowej (gr. 3mm) na posadzce spełniającej warunki p.poż na obiektach
energetycznych- hala główna~ 250,0 m2
3. Utwardzanie placu manewrowego
- rozebranie rozmrożonego krawężnika -35,0 m
- montaż krawężnika drogowego - ~35,0 m
- wykonanie opaski wokół budynku szerokości 0,5 m ze żwirku o granulacji 5-15mm z ułożeniem geowłókniny i
montażem obrzeży ogrodowych - 77,0 m
- dokonać zabudowy korytek odpływowych przy rurach spustowych.
- utwardzenie drogi wzdłuż stanowisk transformatorowych(tłuczeń kamienny, kliniec)-ok.130,0 m2
- ułożenie kostki brukowej o gr.8cm na podsypce cementowo piaskowej-130,0 m2
4.Ogrodzenie stalowe panelowe powlekane w kolorze zielonym
- demontaż starego stalowego ogrodzenia , bramy i furtki metalowej
i zdeponowanie w miejscu wskazanym przez Naczelnika EZST Katowice Ligota 221,0m
- rozbiórka, załadunek i utylizacja podmurówki betonowej - 215,0 m ,13,0m3.
- montaż ogrodzenia panelowego przetłaczanego z przęseł stalowych szerokości 2,50 m, wysokości nie
mniejszej niż 2,30 m wraz z podmurówką prefabrykowaną średnica prętów poziomych 2 x 8 mm, średnica
prętów pionowych ø 6mm ,wymiar oczek 50 x 200 mm,
Słupki stalowe o przekroju 60 x 40 mm. Długość ogrodzenia 215,0 m
- montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej ocynkowanej przetłaczana zgrzewana z wypełnieniem panelowym o
wymiarach :/4,80 x 2.30 m/na słupkach 100 x100 mm. zamykanie z uchwytem na kłódkę zabezpieczoną osłoną
z blachy przed skutkiem działania warunków atmosferycznych oraz uszkodzeniem mechanicznym z ryglem
górnym i dolnym od wewnętrznej strony bramy.
- montaż furtki wejściowej o wymiarach /1,2 x 2,30m / na słupkach stalowych o profilach
zamkniętych 80 x 80mm, z zamkiem /wkładka/ osłonięta blachą .
5.Kanalizacja sanitarna
- zabudować zbiornik bezodpływowy na ścieki typu EKO o pojemności 5,0 m3 z podłączeniem do istniejącej
wewnętrznej kanalizacji
6.Pomieszczenie akumulatorni
-zainstalować neutralizator kwasowy
-malowanie ścian i sufitu
-wykonać okładzinę z płytek ściennych- 32,8 m2 i posadzkowych kwasoodpornych- 20 m2
- wykonać montaż instalacji wentylacyjnej – wg poniższych wytycznych.
Wytyczne CLAIO wskazują na konieczność zastosowania w pomieszczeniu akumulatorowni wentylacji
mechanicznej ( Q> 85 m3/h). W związku z powyższym projektuje się w pomieszczeniu system wentylacji
mechanicznej w sposób następujący:
- nawiew powietrza zewnętrznego poprzez ścienną czerpnię powietrza z przepustnicą o wymiarach
30cmx30cm, prędkość powietrza na kratce ok. 0,5-1 m/s, urządzenia wykonać z blachy kwasoodpornej
- wywiew powietrza - poprzez wentylator zintegrowany WZEx-315/DAExxC-160 f. Uniwersal, 700 obr./min., moc
silnik 0,18 kW.
Wentylator osadzić na podstawie dachowej typu BII DN315, (dł. rury DN315- ok.4,40) silnik w wykonaniu
przeciwwybuchowym klasa wybuchowości IIc, grupa zapłonowa T1
(wodór).
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Wlot powietrza do systemu wentylacji bezpośrednio pod sufitem, sufit gładki.
W pomieszczeniu akumulatorowni projektuje się montaż na ścianie zaworu czerpalnego wody o DN 15 mm i
przepływie ok. 0,25 l/s. Zastosować zawór kulowy ze złączką do węża z tworzywa odpornego na opary kwasu
siarkowego ( PVC-C).
Przewiduje się, że w wyniku zmywania powierzchni podłogi, będzie konieczność usunięcia ścieków o odczynie
kwasowym. W związku z powyższym projektuje się montaż pod posadzką neutralizatora ścieków o przepływie
0,25 l/s, pojemności czynnej 250 l. Konieczny czas przetrzymania ścieków celem dokonania neutralizacji
wynosi 15 minut. Celem umożliwienia dostępu do urządzenia oraz umożliwienia komunikacji w strefie montażu
neutralizatora, zamontować właz rewizyjny do wypełnienia (CR2) o wytrzymałości 125 kN. Do wykończenia
zastosować płytkami odpornymi na środowisko kwasowe. W posadzce akumulatorowni zaprojektowano stalową
lub z tworzywa PVC-C kratę ściekową DN 100. Połączenie między kratką a neutralizatorem wykonać z rur
odpornych na działanie kwasów, np. PNC-C z zastosowaniem uszczelek kwasoodpornych.
Roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne na budynku podstacji trakcyjnej 8P Jaworzno Szczakowa.
1.Roboty budowlane zewnętrzne
1.1. Roboty dachowe
- istniejące pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej oczyścić i dokonać konserwacji środkami
impregnacyjnymi np. Izoplast B, Dacholeum Tytan.
Powierzchnia dachów: 566,0 m2
- dokonać wymiany rynien PCV na budynku dyżurki -16,0 m /RAL 8017/,
- dokonać wymiany rur spustowych na budynku dyżurki i rozdzielni -25,0 m /RAL 8017/,
-wymiana różnych obróbek blacharskich z blachy ocynk o gr,0,55mm- 20,0 m2
1.2. Roboty elewacyjne
- dokonać montażu parapetów z blachy powlekanej - 14,0 mb /RAL 8017/,
- dokonać zamurowania i otynkowania zewnątrz i wewnątrz wnęk w ścianach po płytach przepustowych – 8,0
m2,
- dokonać demontażu okien i krat stalowych na piętrze - 8szt,
- zamurować zbędne otwory okienne na piętrze budynku - 16,0 m2,
- dokonać montażu pustaków szklanych na piętrze budynku – 7,0 m2,/kolor bezbarwny/,
- miejscowo uzupełnić tynki przed malowaniem – 60,0m2,
- zdemontować starą i założyć nową stalową drabinkę włazową z obręczą ochronną,- 3 szt (ok.18m)
1.3.Roboty malarskie i tynkarskie elewacji
- zaprawa klejowa z siatką tynkarską / budynek ,ściany p.poż/.- 1700,0 m2
- dokonać zagruntowania całej powierzchni przed malowaniem,
- wykonać cienkowarstwową wyprawę z tynku akrylowego ATLAS CERMIT gr.2mm w systemie NCS 2020Y20R i pas okienny kolor w systemie NCS S1020 - Y20R oraz pas u podstawy budynku RAL 3011 - 1700,00 m2
1.4.Stolarka zewnętrzna
- zdemontować starą bramę wjazdową ,
- montaż nowej bramy uchylnej segmentowej z wbudowaną furtką podnoszoną mechanicznie kolor RAL 8017
- /2,5x 3,0/= 7,5 m2
2.Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne
- uzupełnić miejscowo tynki wewnętrzne,
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów hali – 590,0 + 562,0= 1152,0 m2,
- dokonać malowania ścian i sufitów pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczenia WC i łazienki oraz dokonać
wyłożenia płytkami posadzkowymi pozostałych pomieszczeń.
- dokonać wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej - 5 szt .
2.1.Posadzka hali
- dokonać reperacji posadzki po robotach modernizacyjnych hali
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- dokonać ułożenia wykładziny przemysłowej (3mm) na posadzce spełniającej warunki p.poż na obiektach
energetycznych- hala główna ok,410m2
3. Utwardzenie placu manewrowego
- dokonać skucia powierzchni betonowych i utylizacji gruzu – 210,0 m2, 30,0 m3
- korytowanie -210,0 m2 ,
-utwardzenie tłuczniem i ułożenie na podsypce kostki brukowej grubości 8,0 cm ~420,0 m2,
- montaż krawężnika drogowego - ~100,0 m
- wykonanie opaski wokół budynku szerokości 0,5 m ze żwirku o granulacji 5-15mm z ułożeniem geowłókniny i
montażem obrzeży ogrodowych - 90,0 m
- dokonać zabudowy korytek odpływowych przy rurach spustowych.
-niwelacja , uporządkowanie terenu wokół budynku
4.Pomieszczenie akumulatorni
- zainstalować neutralizator kwasowy.
- malowanie ścian i sufitu
- wykonać okładzinę z płytek ściennych- 30,0 m2 i posadzkowych kwasoodpornych- 20,0 m2
- wykonać montaż instalacji wentylacyjnej wg poniższych wytycznych.
Wytyczne CLAIO wskazują na konieczność zastosowania w pomieszczeniu akumulatorowni wentylacji
mechanicznej ( Q> 85 m3/h). W związku z powyższym projektuje się w pomieszczeniu system wentylacji
mechanicznej w sposób następujący:
- nawiew powietrza zewnętrznego poprzez ścienną czerpnię powietrza z przepustnicą o wymiarach
30cmx30cm, prędkość powietrza na kratce ok. 0,5-1 m/s, urządzenia wykonać z blachy kwasoodpornej
- wywiew powietrza - poprzez wentylator zintegrowany WZEx-315/DAExxC-160 f. Uniwersal, 700 obr./min., moc
silnik 0,18 kW.
Wentylator osadzić na podstawie dachowej typu BII DN315, (dł. rury DN315- ok.4,40) silnik w wykonaniu
przeciwwybuchowym klasa wybuchowości IIc, grupa zapłonowa T1
(wodór).
Wlot powietrza do systemu wentylacji bezpośrednio pod sufitem, sufit gładki.
W pomieszczeniu akumulatorowni projektuje się montaż na ścianie zaworu czerpalnego wody o DN 15 mm i
przepływie ok. 0,25 l/s. Zastosować zawór kulowy ze złączką do węża z tworzywa odpornego na opary kwasu
siarkowego ( PVC-C).
Przewiduje się, że w wyniku zmywania powierzchni podłogi, będzie konieczność usunięcia ścieków o odczynie
kwasowym. W związku z powyższym projektuje się montaż pod posadzką neutralizatora ścieków o przepływie
0,25 l/s, pojemności czynnej 250 l. Konieczny czas przetrzymania ścieków celem dokonania neutralizacji wynosi
15 minut. Celem umożliwienia dostępu do urządzenia oraz umożliwienia komunikacji w strefie montażu
neutralizatora, zamontować właz rewizyjny do wypełnienia (CR2) o wytrzymałości 125 kN. Do wykończenia
zastosować płytkami odpornymi na środowisko kwasowe. W posadzce akumulatorowni zaprojektowano stalową
lub z tworzywa PVC-C kratę ściekową DN 100. Połączenie między kratką a neutralizatorem wykonać z rur
odpornych na działanie kwasów, np. PNC-C z zastosowaniem uszczelek kwasoodpornych.
5.Kanalizacja sanitarna
- zabudować zbiornik bezodpływowy na ścieki typu EKO o pojemności 5,0 m3 z podłączeniem do istniejącej
wewnętrznej kanalizacji
Termin realizacji zakończenia robót PT Sosnowiec Jęzor i PT Jaworzno Szczakowa do 31.10.2014

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot

Słownik główny
45210000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych :
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :

tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu :
tak
nie
Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana) _____albo Zakres: między : _____ i : _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji :
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Wadium 6000,00 zł PT Sosnowiec Jęzor
Wadium 6000,00 zł PT Jaworzno Szczakowa

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
_____

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
_____

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

tak

nie

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
VI. Dokumenty formalno – prawne
1. 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;
2. 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;
3. 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;
VII. Dokumenty formalno-prawne (siedziba poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
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1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w VI. Pkt. 1,2,3 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;
2 .Dokumenty, o których mowa w pkt 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 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.
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 VII pkt. 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 VII pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
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.
VIII Oferta wspólna
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
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 albo reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z
postanowieniem art. 23 ust.2 PzP
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).
3.Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 Pzp składają łącznie wszyscy Wykonawcy składający
ofertę wspólną (załącznik nr 1).
4..W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone
w punkcie IV ppkt. 1 i 2 uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę
wspólną
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
1. Wykonawca obowiązany jest załączyć dokument
opłaconej polisy lub inny dokument ubezpieczenia.
Wymagane jest załączenie do oferty aktualnej polisy
potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej
niż 600 000,00 zł. Zamawiający akceptuje jedynie
polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia.
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Ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres
realizacji umowy a w przypadku kiedy ubezpieczenie
będzie wygasać w trakcie realizacji umowy Wykonawca
dołączy do oferty oświadczenie, mocą którego
zobowiąże się do jego przedłużenia.
2. Sprawozdanie finansowe 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 na kwotę min. 100 000,00 PLN – za okres
nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten
okres;
3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy na kwotę min. 600 000,00
PLN wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Dokumenty potwierdzające wiedze , doświadczenie i
osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia:
1. Wykaz minimum 3 robót budowlanych ( w ramach
obiektów budowlanych z branży elektroenergetycznej),
o wartości (dla każdej realizacji) nie mniejszej niż
300 000,00 zł netto, wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone; ( wykaz robót należy
sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 4)
2. Wykonawca wykaże dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z
poniższym wyszczególnieniem:
L.p. Wyszczególnienie Uprawnienia Doświadczenie
1. kierownik branży budowlanej Uprawnienia
Budowlane* do kierowania robotami budowlanym
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń Doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika - min. 10 lat praktyki przy kierowaniu
robotami budowlanymi ;oraz w ciągu ostatnich 3 lat
kierowanie min. dwoma robotami budowlanymi o
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podobnym przeznaczeniu o wartości dla każdej z robót
budowlanych co najmniej 300 000 ,00 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.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu :
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi :
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy)
EZ9-Ez7e-9000-7/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Okresowe ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
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IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Podać cenę: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (jeżeli jest
znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: 02/09/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
Data : ______
(dd/mm/rrrr) Godzina: _____
(jeżeli dotyczy)Miejscowość : _____
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak)Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia :
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

tak

nie

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
Zamawiajacy przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp
stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień.

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: _____

Tel.: +48 229587701
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
_____

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____
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Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-107725
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innego podmiotu zamawiającego, w imieniu którego dokonuje zakupu podmiot zamawiający
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający _____
Część nr : _____

Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C2 – Zamówienia sektorowe

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/17/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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