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Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
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Termin związania ofertą.
Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferty częściowe.
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Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert.
Wyjaśnienie treści oferty, uzupełnianie dokumentów złożonych w postępowaniu.
Odrzucenie.
Rażąco niska cena.
Kryteria oceny ofert.
Unieważnienie postępowania.
Wykonanie zamówienia.
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Wzór formularza oferty
Wzór umowy
Oświadczenia
Przedmiar robót- stacja trafo ST1 Sitkówka,
Przedmiar robót - stacja trafo ST 1/2 Skarżysko,
Przedmiar robót - stacja trafo ST 1/3 Skarżysko,
Przedmiar robót - stacja trafo MSTW Wąchock,
Przedmiar robót - stacja trafo STW LHS Sędziszów,
Przedmiar robót - stacja trafo STW Małogoszcz,
Przedmiar robót - stacja trafo MSTW Krychnowice,
Przedmiar robót - stacja trafo STW ZNTK Radom
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1. Informacje wprowadzające
1.1.
PKP Energetyka S.A. ul. Hożej 63/67, 06 – 681 Warszawa działajaca przez Oddział Usługi Zakład
Świętokrzyski z adresem: 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45 zaprasza do składania ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
1.2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz
sposobu oceny ich spełnienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie
przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.
1.3.
Ilekroć w specyfikacji jest mowa o:
a) „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć PKP Energetyka S.A. Zakład Świętokrzyski,
b) „postępowaniu” - należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone przez zamawiającego na podstawie
niniejszej specyfikacji,
c) „SIWZ” - należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia,
d) „zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy
opisany w punkcie 2. SIWZ,
e) „wykonawca” – należy przez to rozumieć podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, który złoży
ofertę na wykonanie zamówienia lub zawrze z zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia,
1.4.
Dane Zamawiającego:
- adres do korespondencji:
PKP Energetyka S.A. Zakład Świętokrzyski 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45
- faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 041 278 34 20
- e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:
Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl.
- znak postępowania: EUEZ4-Ez1a-4202/23/2014
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
1.5

Postępowanie nie podlega Ustawie Prawo Zamówień Publicznych

2.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu obiektów budowlanych, w których znajdują się czynne urządzenia energetyczne średniego napięcia 15kV, tj.:
- zadanie nr 1 – stacja trafo ST1 Sitkówka,
- zadanie nr 2 – stacja trafo ST 1/2 Skarżysko,
- zadanie nr 3 – stacja trafo ST 1/3 Skarżysko,
- zadanie nr 4 – stacja trafo MSTW Wąchock,
- zadanie nr 5 – stacja trafo STW LHS Sędziszów,
- zadanie nr 6 – stacja trafo STW Małogoszcz,
- zadanie nr 7 – stacja trafo MSTW Krychnowice,
- zadanie nr 8 – stacja trafo STW ZNTK Radom
Zakres prac przewidzianych do wykonania (przedmiar robót) określają załączniki nr 4 - 11 do SIWZ.

3.
Termin i miejsce wykonania zamówienia
3.1 Termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia przekazania placu
budowy.
3.2 Miejsce wykonania zamówienia:
3.2.1. Stacja trafo ST1 Sitkówka – Sitkówka, woj. świętokrzyskie,
3.2.2. Stacja trafo ST 1/ 2 Skarżysko – Skarżysko, woj. Świętokrzyskie,
3.2.3. Stacja trafo 1/ 3 Skarżysko –
3.2.4. Stacja trafo MSTW Wąchock – remont dachu
3.2.5. Stacja trafo LHS w Sędziszowie – Sędziszów, woj. świętokrzyskie,
3.2.6. Stacja trafo MSTW Małogoszcz – Małogoszcz, woj. świętokrzyskie,
3.2.7. Stacja trafo MSTW Krychnowice – Krychnowice woj. mazowieckie,
3.2.8. Stacja trafo ZNTK – Radom, woj. mazowieckie.”
3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminów wykonania robót.
Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli istnieje obowiązek
prawny lub faktyczny posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt. 4.2. SIWZ.
4.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:
1) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub
4.
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez zamawiającego,
w stosunku do których otwarto likwidację albo których upadłość ogłoszono,
którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na
przedłużenie okresu związania ofertą,
5) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
6) którzy nie spełniają warunków, o których mowa w pkt. 4.1 SIWZ,
7) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli nie wyrazili oni zgody na ponoszenie solidarnej
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
8) którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia udzielonego
im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością,
9) którzy znajdują się w sporze ze Spółką, a spór dotyczy zamówień wykonywanych przez wykonawcę na
rzecz Spółki,
10) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe,
11) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe,
12) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe,
13) spółki komandytowe lub komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe,
14) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe,
15) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
4.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania spełnienia każdy z wykonawców powinien
przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, ofert wstępnych albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4.4 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 4.1 SIWZ każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą:
a) koncesje, zezwolenia lub licencje na prowadzenie określonej działalności,
b) wykaz wykonanych w okresie nie dłuższym niż ostatnie pięć lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców,
c)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt b, wystawionych przez wskazanych w wykazach odbiorców,
d) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
e) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
f)
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z dowodem zapłaty składki
z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia, wymagana minimalna kwota ubezpieczenia nie mniejsza niż
150 000,00 złotych za całość wykonywanych robót.
4.5 Ponadto Wykonawca składa oświadczenie, że:
2)
3)
4)
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a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia,
d. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
4.6. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Również oryginały dokumentów winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami w formie pisemnej,
w tym faksem oraz drogą elektroniczną w postaci „skanu” pisma.
Jeżeli oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane zostaną faksem lub drogą elektroniczną, to
każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest do potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie nie
późniejszym niż do 19.09.2014 r..
Pytania Wykonawców oraz odpowiedzi zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie.
Dotatkowe informacje i wyjaśnienia, dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego można uzyskać
00
00
telefonicznie w godzinach od 8 do 14 .
Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
- pani Anna Tkaczyk - tel. 041 278-10-80, e-mail: Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl
- pan Grzegorz Maciantowicz - tel. kom: 697 042 495, e-mail: g.maciantowicz@pkpenergetyka.pl.

6. Wadium
6.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości:
6.1.1
Dla zadania nr 1 - 400,00 zł (słownie: czterysta zł)
6.1.2
Dla zadania nr 2 – 300,00zł (słownie: trzysta zł)
6.1.3
Dla zadania nr 3 – 200,00zł (słownie: dwieście zł)
6.1.4
Dla zadania nr 4 – 200,00zł (słownie: dwieście zł)
6.1.5
Dla zadania nr 5 – 600,00zł (słownie: sześćset zł)
6.1.6
Dla zadania nr 6 – 200,00zł (słownie: dwieście zł)
6.1.7
Dla zadania nr 7 – 300,00zł (słownie: trzysta zł)
6.1.8
Dla zadania nr 8 – 300,00zł (słownie: trzysta zł)
6.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w postaci przelewu bankowego,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6.3 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert wskazanego w pkt. 12.1. SIWZ.
6.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty
wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu na konto:
PKP Energetyka S.A. Zakład Świętokrzyski
ING – Bank Śląski
Nr konta bankowego: 25-1050-0099-6704-7777-7777-7777
z dopiskiem:
„wadium przetargowe na wykonanie remontów obiektów budowlanych – łącznie 8 zadań”.
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2. muszą zachować ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest zobowiązany ofertą.
Wadium wnoszone w gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych dołącza się, w oryginale, do
oferty w sposób umożliwiający fizyczne odłączenie dokumentu wadium od oferty.
Nie ma możliwości zrealizowania wpłaty wadium gotówką w kasie Zamawiającego.
6.5 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą,
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia albo, w przypadku zawierania większej ilości umów w ramach prowadzonego postępowania, zawarto wszystkie te umowy,
3) wykonawca złożył ofertę po upływie terminu składania ofert,
4) zamawiający unieważnił postępowanie.
6.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) który nie złożył oferty pomimo wcześniejszego wniesienia wadium,
3) który został wykluczony z postępowania,
4) którego oferta została odrzucona.
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6.7 Wykonawca winien podać w materiałach ofertowych dane niezbędne dla dokonania przelewu-zwrotu
wadium (numer konta oraz nazwa i siedziba banku).
6.8 Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:
a) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy bądź którejkolwiek z umów zawieranych w ramach postępowania (w przypadku zawierania większej liczby umów w ramach postępowania) na
warunkach określonych w niniejszej specyfikacji,
b) zawarcie umowy bądź którejkolwiek umowy zawieranej w ramach postępowania stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) Wykonawca wycofał ofertę po terminie składania ofert.
7. Wspólne ubieganie się wykonawców o realizację zamówienia
7.1 Zamawiający nie dopuszcza wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
8. Termin związania ofertą
8.1
Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.
8.2
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.3
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
8.4
Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
9. Opis sposobu przygotowania oferty
9.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę
zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
9.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
9.3. Dokumenty powinny być oprawione, zszyte (zbindowane) i ponumerowane.
9.4. Każda strona oferty powinna być zaparafowana lub podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy i wymienione w formularzu oferty.
9.5. Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy.
9.6. Cena ofertowa, wyrażona w PLN, powinna być podana liczbowo i słownie (netto). Wymagany termin płatności
wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury, zaś wystawienie faktury winno nastąpić zgodnie z postanowieniami
wzoru umowy.
9.7. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, zapoznania się z warunkami wykonania robót i uwzględnieniu ich w kalkulacji ceny ofertowej, cena przedstawiona w formularzu ofertowym
uwzględnia wszystkie koszty oferenta związane z realizacją usługi.
9.8. Wykonawca może w jednym postępowaniu złożyć jedną ofertę. W razie złożenia przez wykonawcę więcej niż
jednej oferty, wszystkie te oferty podlegają odrzuceniu.
Oferty powinny być składane w jednym egzemplarzu, w wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej zewnętrznej kopercie, zabezpieczonej przed możliwością jej otwarcia (odtajnienia zawartości) do dnia 25.09.2014 r. do
godziny 12:30. Na kopercie zewnętrznej winien być zamieszczony napis:
„Wykonanie remontów obiektów budowlanych – łącznie 8 zadań - nie otwierać przed dniem
25.09.2014r. przed godz. 13:00.”.
Na kopercie wewnętrznej należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej koperty
w przypadku dostarczenia jej zamawiającemu po terminie.
9.9. Niezależnie od wyniku postępowania ofertowego wszelkie koszty sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
10. Oferty częściowe
10.1

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

11. Zmiana oferty
11.1
11.2

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega ocenie przy dokonywaniu oceny ofert.

12. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert
12.1 Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski
25-502 Kielce ul. Paderewskiego 43/45 (sekretariat - pok. 312 ), nie później niż do dnia 25.09.2014 r. do
godziny 12:30
12.2 Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
12.3 Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich
dostarczenia do dnia 25.09.2014 r. do godz. 12:30 włącznie (decydujące znaczenie dla zachowania
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową czy kurierską).
12.4 Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) naruszonych będą traktowane jako
odtajnione i zwrócone oferentom bez rozpatrywania.
12.5 Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 25.09.2014 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiajacego.
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12.6
12.7
a)
b)
c)
d)
e)
12.8

12.9
12.10

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Przyczyną nieważności oferty, powodującą jej odrzucenie, będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych
uchybień:
brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w niniejszej specyfikacji, jako wymagane składniki oferty,
niespełnienie warunków jakim powinna odpowiadać postać oferty wymienionych w treści punktu 9 niniejszej
specyfikacji,
brak wymaganych podpisów upoważnionej osoby (osób) na formularzu oferty i wszystkich jej stronach,
zmiana treści formularza oferty w stosunku do formularza zamieszczonego jako wzór (załącznik nr 1) w niniejszej specyfikacji – opuszczenie lub inna treść któregokolwiek z punktów,
nieczytelność dokumentów tworzących ofertę, przeróbki i nie autoryzowane skreślenia w tekście dokumentacji
ofertowej.
Zamawiający nie będzie proponował ani przyjmował zmiany cen jednostkowych oraz ceny podanej
w formularzu oferty za wyjątkiem zmian wynikających z poprawienia błędów arytmetycznych (oczywistych
omyłek).
Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie ceny w formularzu oferty, jego oferta zostanie odrzucona.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wezwania każdego Wykonawcy w celu udzielenia dodatkowych
wyjaśnień na temat złożonej oferty, kwalifikacji i wiarygodności Wykonawcy oraz kalkulacji ceny ofertowej.
żądanie może dotyczyć również uzupełnienia brakujących dokumentów, lub dokumentów o treści nie
spełniającej oczekiwań Zamawiającego. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez oferenta, lub nie dostarczenie
żądanych dokumentów w określonym w żądaniu terminie (nie więcej niż 3 dni) spowoduje odstąpienie od
rozpatrywania złożonej przez niego oferty. Wszelkie żądane przez komisję wyjaśnienia powinny być udzielone
w formie zgodnej z zapisami pkt 5.1 i 5.2 SIWZ.

13. Wyjaśnienie treści oferty, uzupełnianie dokumentów złożonych w postępowaniu
13.1
13.2

13.3

W trakcie sprawdzania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
tych ofert.
Zamawiający poprawia w treści oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści tej oferty,
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta jest poprawiana.
Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w pkt. 4 SIWZ, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich
uzupełnienia w wyznaczonym przez terminie. Uzupełnione oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż na dzień wyznaczony przez
zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.

14. Odrzucenie oferty
14.1 Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt. 13.2 lit. c) SIWZ,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt.15.1 SIWZ,
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny, nie będące oczywistymi omyłkami rachunkowymi, o których mowa w pkt.
13.2 SIWZ,
f) jest nieważna na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
15. Rażąco niska cena
15.1 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny.
15.2 Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył żądanych wyjaśnień albo jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami uprawdopodabnia, że oferta zawiera rażąco niską cenę.
16. Kryteria oceny ofert
16.1 Do realizacji przedmiotu zamówienia zostanie wybrana ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów przy spełnieniu wszystkich wymogów Zamawiającego zawartych w SIWZ.
16.2 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
16.3 Przy wyborze oferty na zadania Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:
A.
Cena ofertowa za wykonanie zadania – 80% - (80 pkt),
B.
Czas wykonania zadania – 10% - (10 pkt),
C.
Okres gwarancji – 10% - (10 pkt),
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CENA OFERTOWA ZA WYKONANIE ZADANIA – C(X):
a) Przyjmuje się, że najwyższą liczbę punktów tj. 80 punktów, otrzyma najniższa wśród cen zawartych w ofertach za wykonanie zadania (Cmin)
b) Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

A X   80 

C min
CX 

gdzie:
A(X) – liczba punktów przyznana ofercie „X” za kryterium ceny za wykonanie zadania.
Cmin – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach za wykonanie zadania.
C(X) – cena zawarta w ofercie „X” .
CZAS WYKONANIA ZADANIA – T(X)
c) Przyjmuje się, że najwyższą liczbę punktów tj. 10 punktów, otrzyma oferta z najkrótszym czasem (Tmin),
d) Czas wykonania w pozostałych ofertach punktowany będzie w oparciu o następujący wzór:

P X   10

T min
Tx

gdzie:
P(X) – liczba punktów przyznana ofercie „X” za kryterium czasu wykonania zadania.
Tx – czas wykonania zadania
GWARANCJA NA WYKONANIE ZADANIA – G(X)
a) Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 10 uzyska oferta o najdłuższym okresie gwarancji na wykonanie danego zadania, w pozostałych ofertach ilość punktów przyznanych za oferowany czas gwarancji obliczony będzie w oparciu o następujący wzór:
UWAGA: Za zaoferowany minimalny wymagany okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy Zamawiający przyzna
0 pkt

G X   10

G min
Gx

gdzie:
G(X) – liczba punktów przyznana ofercie „X” za kryterium gwarancji na wykonane zadanie.
Gx – gwarancja na wykonanie zadania
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania która uzyskała najwyższą liczbę punktów za
sumę wszystkich kryteriów wg wzoru (tj. najwyższą wartość wskaźnika W(X)):
W(X) = A(X) + P(X) +G(X)
gdzie:
W(X) – wskaźnik oceny oferty,
A(X) – liczba punktów przyznana ofercie „X” za kryterium ceny za wykonanie zadania określonego wg punktu 2.1,
P(X) – liczba punktów przyznana ofercie „X” za kryterium czasu wykonania zadania
G(X) – liczba punktów przyznana ofercie „X” za kryterium czasu gwarancji za wykonanie zadania
Uwaga: Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
16.4 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty ani
zawarcia umowy ramowej.
17. Unieważnienie postępowania
17.1
17.2
17.3

Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy jest to uzasadnione ze względu na istotny interes Spółki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający informuje Wykonawców.

18. Wykonanie zamówienia
18.1 Podpisanie umowy winno nastąpić w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu, nie
później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
18.2 Wraz z SIWZ wykonawca otrzymał od zamawiającego wzór umowy na wykonanie zamówienia (dalej „wzór
umowy”). Wszystkie strony uzupełnionego wzoru umowy muszą być parafowane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
18.3 Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwą realizację przedmiotu zadania.
18.4 Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie obliczone na podstawie cen przedstawionych
w ofercie.
18.5 Wartości umowne nie podlegają waloryzacji.
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19. Tryb ogłoszenia wyników przetargu, tryb zawarcia umowy
19.1 Ogłoszenie będzie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie
- Usługi Zakład Świętokrzyski. Informacje o wyniku przetargu przesłane zostaną pocztą do wszystkich
Wykonawców niezwłocznie po ustaleniu wyniku przetargu.
19.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem akceptującym przez
zamawiającego. Pismo to zostanie wysłane niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
19.3 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia
kryteriów przyjętych w pkt. 16 SIWZ.
19.4 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniejącego.
19.5 W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany oferent powinien przybyć do siedziby zamawiającego
w celu podpisania umowy wg warunków podanych w treści niniejszej specyfikacji.
20. Prace budowlane na obiektach energetycznych czynnych.
20.1 Wszelkie prace budowlane na obiektach czynnych mogą być przeprowadzane za zgodą i wiedzą Zamawiającego.
20.2 Dopuszczenia i nadzór do pracy na w/w obiektach będzie realizowany poprzez zgodę pisemną uzyskaną od
Zamawiającego w terminie wcześniej ustalonym.
20.3 Za dopuszczenia i nadzór o których mowa wyżej Zamawiający nie będzie pobierał żadnych opłat.

Kielce, dnia 10.09.2014 r.
Zatwierdzam:
Bogdan Mazur
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