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1. Zamawiający
Zamawiającym jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681
Warszawa, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym
dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 844.885.320,00 zł, wpłacony w całości,
w imieniu której działa:
Oddział w Warszawie – Usługi
Zakład Górnośląski
ul. Damrota 8
40-022 Katowice
tel. 48(32) 714 35 00; fax. 48(32) 714 35 00
e-mail: ez9@pkpenergetyka.pl
Znak postępowania: EZ9-Ez6a-4202/01/2015
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem
2. Postanowienia ogóle, tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postanowienia ogólne
2.1.1. Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określenia oznaczają:
a) SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
b) postępowanie – należy przez to rozumieć postępowanie publiczne, określone
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, prowadzone przez
Zamawiającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (dalej: Pzp),
c) zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot
został w sposób szczegółowy opisany w załączniku nr 2 do SIWZ,
d) Inwestor – PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii
Elektrycznej ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa Górnośląski Rejon Dystrybucji
ul. Damrota 8, 40 – 022 Katowice,
e) Zamawiający – podmiot wskazany w pkt 1 SIWZ,
f)

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo podmiot nieposiadający
osobowości prawnej, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę lub
zawarł umowę w sprawie zamówienia.

2.1.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr EZ9-Ez6g-4202/11/2015

4

2.1.3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich
złotych.
2.1.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2.2. Tryb udzielenia zamówienia
2.2.1. Do postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – tekst jedn. ze zm.)
2.2.2. Postępowanie jest prowadzone według zasad określonych w SIWZ.
2.2.3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej: przetarg).
2.2.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.2.5. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienie i inne dokumenty w postępowaniu, jak również
umowa o udzielenie zamówienia, będą sporządzone w języku polskim.
2.2.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.2.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i nadzór nad rozruchem trzech stacji
transformatorowych kontenerowych SN/nN 6/0,4 kV.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.3. Po zgłoszeniu w terminie 5 dni Wykonawca zobowiązany jest do udziału w próbach
rozruchu i uruchomienia, oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi
dostarczonej stacji.
3.3.

Wymogi techniczne:

a) Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, tzn.
jego rok produkcji nie może być wcześniejszy niż rok 2015,
b) Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był wolny od wszelkich
wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób
trzecich,
c) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt do miejsca przeznaczenia –
koszt dostawy winien być wkalkulowany w cenę ofertową. Rozładunek dostawy odbywa
się staraniem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność.
d) Oferowany przez Oferenta okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięce licząc
od dnia dostawy potwierdzonej stosownym protokołem odbioru. Oferent ponosi
odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady przedmiotu zamówienia,
w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową lub techniczną.
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e) Wykonawca w trakcie trwania gwarancji obowiązany jest dokonać stosownych napraw
w terminie 3 dni od zgłoszenia wad. Zamawiający będzie informował o zaistniałych
wadach w formie pisemnej (e-mail, faks). Gwarancja ulega wydłużeniu o czas usuwania
wad. Usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie na swój koszt.
W przypadku usunięcia wady, termin ważności gwarancji dla przedmiotu naprawy lub
wymiany biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany.
3.4.

Oferent, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego, wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu
wymagań technicznych i jakościowych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8
do SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające jakość techniczno-eksploatacyjną
oferowanych stacji, tj. zaświadczeń przynajmniej jednego niezależnego od Oferenta
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającymi jakość dostarczanych
stacji w postaci np.:

a) Certyfikatów, deklaracji zgodności lub świadectw kwalifikacyjnych, atestów, opinii lub
zaświadczeń o jakości przedmiotu zamówienia, wyników badań odnoszących się do
parametrów techniczno-eksploatacyjnych stacji. Zamawiający wymaga złożenia
wszelkich dokumentów tworzących którekolwiek z wymienionych zaświadczeń, jeżeli z
ich treści (np. z treści certyfikatu) wynika, że powyższe dokumenty stanowią jego
integralną część.
b) deklarację zgodności producenta,
c) opis cech i parametrów technicznych oferowanych stacji, pozwalający na dokonanie
jednoznacznej
oceny
jego
zgodności
z
wymaganiami
przedstawionymi
w charakterystyce technicznej zawartej w Załączniku nr 2 do SIWZ,
d) DTR stacji, rysunki i schematy elektryczne,
e) oświadczenie o pochodzeniu stacji, jeżeli Oferent nie jest producentem oferowanych
przez niego stacji – w tym nazwa i adres producenta.
3.5.

Kod zamówienia we współnym słowniku zamówień CPV – 31000000.

4. Zamówienia uzupełniające, prawo opcji
4.1. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Pzp.
4.2. Prawo opcji
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień w ramach prawa opcji.
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5. Termin i miejsce realizacji zamówienia
5.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 3.1. oraz w Załączniku nr 2 do
SIWZ dla całości przedmiotu zamówienia wynosi nie dłużej niż 60 dni od daty zawarcia
umowy.
5.2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia (oraz dokona przeszkolenia pracowników
Zamawiającego) własnym kosztem i staraniem do następujących miejsc przeznaczenia:
a) 2 szt. stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN 6/0,4 kV - Katowice woj. śląskie,
dokładne miejsce dostawy należy uzgodnić z Panem Krzysztofem Filinger nr tel. 697
040 909.
b) 1 szt. stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN 6/0,4 kV
- Bukowno,
woj. małopolskie, dokładne miejsce dostawy należy uzgodnić z Panem Sławomirem
Noconiem nr tel. 607 040 981.
6. Warunki udziału w postępowaniu
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
6.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu oceny spełniania ww. warunku
udziału w postępowaniu, ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana
na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
6.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia
Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali
3 dostawy stacji SN/nN.
6.1.3. dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu oceny spełniania ww. warunku
udziału w postępowaniu, ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana
na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
6.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
a) W zakresie sytuacji ekonomicznej, warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia dzialności jest krótszy – w tym okresie osiągnął przychody ze
sprzedaży netto w wysokości nie mniejszej niż 250 000 zł oraz że jest ubezpieczony
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od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł.
b) W zakresie sytuacji finasowej, warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości
nie mniejszej niż 250 000 zł.
6.2.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania
ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 Pzp i brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp,
poprzez przedłożenie stosownych oświadczeń, sporządzonych zgodnie z Załącznikiem
nr 4 oraz załącznikiem nr 5 do SIWZ.

6.3.

Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d Pzp albo informację, że nie należy takiej
grupy, poprzez przedłożenie stosownego oświadczenia, sporzadzonego zgodnie
z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

6.4.

Z postępowania o udzielenie zamowienia wyklucza się Wykonawców na zasadach
opisanych w art. 24 Pzp.

6.5.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający żąda dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

6.6.

Ocena warunkow udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia
– nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ.
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7. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
wymagań dotyczących dostaw
Wykonawca, wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
7.1.

Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wzór oświadczenia zawiera Załączniki nr 4 do SIWZ,

7.2.

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na postawie art. 24.1
ustawy Prawo zamówień publicznych, wzór oświadczenia zawiera Załączniki nr 5 do
SIWZ,

7.3.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z
art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, wzór oświadczenia zawiera
Załączniki nr 6 do SIWZ.

7.4.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje techniczne:
wykaz
wykonanych
z
należytą
starannością
zamówień
dostawy
stacji
transformatorowych SN/nN z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których usługi były realizowane, do wykazu należy dołączyć
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wystawione przez wskazanych
w wykazach odbiorców (np. referencje), wykaz oraz dokumenty muszą potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 6.1.2 SIWZ, wzór wykazu
zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

7.5.

Dokumenty potwierdzające sytuację finansowo – ekonomiczną:

a) Wykonawca obowiązany jest załączyć dokument opłaconej polisy lub w przypadku jej
braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony. Wymagane
jest załączenie do oferty aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż ta określona w pkt 6.1.4.a. SIWZ.
Zamawiający, w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej,
akceptuje jedynie polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej opłacenia.
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.
b) 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 nie mniejszą niż ta
określona w pkt 6.1.4.b. SIWZ – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
c)

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na
kwotę nie mniejszą niż ta określona w pkt 6.1.4.b. SIWZ wystawionej nie wcześniej niż
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3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
7.6.

Dokumenty formalno – prawne:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7.7.

Dokumenty formalno – prawne (siedziba poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

7.7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 SIWZ 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;
7.7.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.7.1. ppkt a i c, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt 7.1.1 ppkt b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
7.7.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.7.1.,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
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Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Zapis
7.7.2. stosuje się odpowiednio.
7.7.4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
7.8.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.
25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu,
w którym upłynął termin składania ofert.

7.9.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7 SIWZ.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, zgodnie
z art. 23 ustawy prawo zamówień publicznych.
b) 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.
c) 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 5 do SIWZ).
d) Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 Pzp składają łącznie wszyscy
Wykonawcy składający ofertę wspólną (Załącznik nr 1 do SIWZ).
e) W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 6.1.
SIWZ uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę
wspólną.
f) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego oraz Wykonawców w postępowaniu
9.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej:
korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie
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9.2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami w postępowaniu drogą
elektroniczną
(skan
podpisanego
pisma
przesłany
na
adres
email:
ez9.ez6@pkpenergetyka.pl).
9.3. Jeżeli Zamawiający bądź Wykonawca porozumiewają się drogą elektroniczną, to każda
ze stron, na żądanie drugiej strony, zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia
faktu otrzymania takiej korespondencji.
9.4. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.
9.5. Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:
a) w sprawach przedmiotu zamówienia: Pan Lesław Dziedzic tel . 697 040 968,
b) w sprawach procedury przetargowej: sekretariat tel. 32 714 35 00.
10. Wadium
10.1. Zamawiający
wymaga
wniesienia
(słownie:siedemtysięcyzłotych 00/100).

wadium

w

wysokości

7 000

zł

10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 13.1
SIWZ, w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 Pzp.
10.3. Zamawiający dokona zwrotu (bądź zatrzymania) wadium na zasadach wskazanych w art.
46 Pzp. Wykonawca w treści ofert wskaże dane niezbędne do dokonania zwrotu wadium.
10.4. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu, należy dokonać przelewu gotówkowego w PLN,
na rachunek Zamawiającego w ING BANK ŚLĄSKI, nr rachunku 42 1050 0086 1000
0090 9005 1711, przy czym wadium powinno znaleźć się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed terminem składania ofert; na przelewie należy umieścić informację
„Wadium do postępowania nr EZ9-Ez6g-4202/11/2015 pn: Dostawa i nadzór nad
rozruchem trzech stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN 6/0,4 kV”.
11. Oferta
11.1. Postać oferty
11.1.1. ofertę stanowią wszelkie dokumenty, tj. formularz ofertowy wraz z wymaganymi
załącznikami, oraz materiały składane przez Wykonawcę w postępowaniu.
Do wypełnionego formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ,
Wykonawcy winni załączyć:
a) dokumenty, o których mowa w pkt 3.4 SIWZ oraz pkt 7 SIWZ,
b) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
c) dokument potwierdzający akceptację umowy na zasadach określonych w projekcie
umowy poprzez parafowanie każdej strony projektu przez osoby uprawnione lub
upoważnione do złożenia oferty,
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d) pełnomocnictwa, zgodnie z postanowieniami pkt 11.3 SIWZ – o ile są wymagane.
11.2. Wymogi formalne oferty, sposób przygotowania oferty
11.2.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.2.2. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca załączy dodatkowy 1 egzemplarz dokumentów tworzących ofertę w formie
elektronicznej (płyta CD, pendrive), tj. bez stosowania wymogów, o których mowa w pkt
11.2.5 SIWZ. W razie rozbieżności w dokumentach, decydujące są dokumenty tworzące
ofertę złożone w formie pisemnej.
11.2.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że
wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
11.2.4. Oferta powinna być sporządzona z zastosowaniem medium niezmywalnego (np. tuszu,
atramentu, itp.) i musi być czytelna. Poszczególne strony oferty powinny być trwale ze
sobą złączone oraz ponumerowane zgodnie ze spisem treści, który powinien stanowić
stronę nr 1, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11.6.2 SIWZ.
11.2.5. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii.
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność
z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem (podpisane) przez Wykonawcę.
11.2.6. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający ich identyfikację
(np. wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
11.2.7. Wszystkie wpisy i poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.
11.2.8. Zaleca się, przy sporządzaniu oferty, wykorzystanie wzorów sporządzonych przez
Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę przy wykorzystaniu własnych
formularzy, jednakże muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez
Zamawiającego.
11.3. Uprawnienia do podpisania oferty, pełnomocnictwa
11.3.1. Wszystkie strony (zawierające treść) dokumentów tworzących ofertę winny być
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.
11.3.2. Uprawnienie dla osób podpisujących ofertę powinno wynikać z dokumentów złożonych
przez Wykonawcę lub z załączonego pełnomocnictwa.
11.3.3. Pełnomocnictwo składa się w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
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11.4. Oferty częściowe, oferty wariantowe
11.4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11.4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11.5. Opakowanie i oznakowanie ofert
11.5.1. Dokumenty tworzące ofertę winny być złożone w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz
w formie pisemnej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej, zgodnie z pkt 11.2.2. SIWZ),
w zabezpieczonej przed otwarciem, nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu).
11.5.2. Na opakowaniu należy umieścić:
a) nazwę i adres miejsca składania ofert: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie
Zakład Górnośląski w Katowicach, ul. Damrota 8, 40 – 022 Katowice;
b) oraz napis: „Oferta na Dostawa i nadzór nad rozruchem trzech stacji
transformatorowych kontenerowych SN/nN 6/0,4 kV” – nie otwierać przed godziną
1300 , dnia 29.09.2015 r.”
11.6. Pozostałe postanowienia dotyczące oferty
11.6.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11.6.2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być
udostępniane, muszą być one oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna
część niezłączona z pozostałymi dokumentami tworzącymi ofertę. Zaleca się, aby
dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale ze sobą złączone.
Zgodnie z ww. przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa powinien dołączyć pisemne
uzasadnienie objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.
12. Cena ofertowa
12.1. Wykonawca jest zobowiązany do podania cen za realizację przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik
nr 1 do SIWZ.
12.2. Wszystkie wartości i ceny muszą być określone w złotych polskich, podawane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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12.3. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za realizację całego
przedmiotu zamówienia lub realizację danego zadania / zadań.
13. Termin i miejsce składania ofert
13.1. Termin składania ofert upływa o godzinie 1300 w dniu 29.09.2015 r.
13.2. Oferty należy składać w godzinach 07:00 – 15:00 w dni robocze od poniedziałku
do piątku na adres Zamawiającego: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Zakład
Górnośląski w Katowicach, ul. Damrota 8, 40 – 022 Katowice (Recepcja).
13.3. Zamawiający poświadczy złożenie oferty przez Wykonawcę poprzez wpisanie daty
wpływu na kopercie.
13.4. Oferty nadesłane pocztą lub dostarczone przez posłańca będą zakwalifikowane
do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia, w stanie nienaruszonym, nie później
niż w terminie składania ofert, o którym mowa w pkt 13.1 SIWZ do miejsca składania
ofert, o którym mowa w pkt 13.2 SIWZ.
13.5. Oferty, które nadeszły pocztą w naruszonych opakowaniach będą uznane za odtajnione
i zostaną zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania.
13.6. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
dokona jej zwrotu zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.
13.7. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 13.1
SIWZ, zmienić lub wycofać ofertę.
14. Termin związania ofertą
14.1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 60 dni od upływu
terminu składania ofert.
14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
o którym mowa w pkt 13.1 SIWZ.
14.3. Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas oznaczony,
nie dłuższy niż 60 dni.
14.4. Odmowa wyrażenia zgody, o ktorej mowa w pkt 14.4., nie powoduje utraty wadium.
15. Badanie i ocena ofert
15.1. Otwarcie ofert w odbędzie się dnia 29.09.2015 r. o godzinie 1300 w siedzibie
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Górnośląski, 40-022
Katowice, ul. Damrota 8 pok. 201.
15.2. Otwarcie ofert jest jawne.
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15.3. Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty dokonywane przez
Wykonawcę po terminie składania ofert.
15.4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy, zgodnie z art. 90 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
15.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wszelkie
żądane wyjaśnienia powinny być dostarczone Zamawiającemu w terminie oznaczonym
w wezwaniu do złożenia wyjaśnień. Przekroczenie tego terminu jest równoznaczne
z odmową udzielenia wyjaśnień.
15.6. 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.
15.7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą - Prawo zamówień publicznych,
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) Wykonawca nie złożył wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny, nie będące oczywistymi omyłkami rachunkowymi,
o których mowa w pkt 15.6.b SIWZ,
f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ustawy Pzp,
g) została złożna przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie
zamówienia,
h) jest nieważna na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
15.8. Zamawiający może odrzucić ofertę w przypadku, gdy Wykonawca odmówił udzielenia
wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.5 SIWZ.
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15.9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
15.10. Ocena ofert:
15.10.1. Oceny ofert dokonywać będzie komisja powołana przez Zamawiającego.
15.10.2. Ocenie zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – ważne.
15.10.3. Ocena ofert będzie wyrażona w punktach. Oferta może uzyskać maksymalnie 100
punktów.
15.10.4. Kryteria oceny ofert:
a) wysokość oferowanej ceny brutto (C) – współczynnik wagowy – 90%
najniższa zaoferowana cena brutto w postępowaniu
C = ------------------------------------------------------------------------------------------------ x 90%x100 pkt
Cena bruto badanej oferty w postępowaniu

b) termin realizacji zamówienia (T) - współczynnik wagowy – 10%
najkrótszy zaoferowany termin realizacji w postępowaniu
T = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10%x100 pkt
termin realizacji badanej oferty w postępowaniu

Punktacja (P) = C + T
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną
jako sumę punktów uzyskanych w wyżej wymienionych kryteriach.
16. Zawiadomienie o wynikach postępowania, zawarcie umowy
16.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystnejszej oferty Zamawiający dokona powiadomienia
Wykonawców zgodnie z art. 92 Pzp.
16.2. Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z postanowieniami art. 93 Pzp.
16.3. Zamawiajacy zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 10 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
17. Wzór umowy albo istotne postanowienia umowy
Wzór umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
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18. Środki ochrony prawnej
Wykonawcy, który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiających
zasad postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IV
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
19.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10% wartości całkowitej zamówienia brutto (dalej: zabezpieczenie).
19.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
19.3. Zabezpieczenie może zostać wniosione według wyboru Wykonawcy w formach, o których
mowa w art. 148 ust. 1 i 2 Pzp.
19.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, jako przelew gotówkowy w PLN, na
rachunek Zamawiającego w ING Bank Śląski, nr rachunku 42 1050 0086 1000 0090 9005
1711; na przelewie należy umieścić informację „Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy nr ………………. na ……………………………………………….(nazwa zadania)” .
19.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
zgodnie z art. 149 Pzp.
19.6. Zabezpieczenie musi być ustanowione najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający wniesienie
zabezpieczenia.
19.7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
19.8. Przekazane Zamawiającemu dokumenty zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
winny mieć następujące terminy ważności:
a) 100% kwoty zabezpieczenia – ważność do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego
+ 30 dni,
b) 30 % kwoty zabezpieczenia – ważność nie krótsza niż oferowany okres gwarancji od daty
odbioru końcowego +30 dni.
19.9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy, na rachunek wskazany przez Oferenta.
19.10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
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19.11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady
wynosi 30% wniesionego zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 30
dniu po upływie okresu gwarancji lub rękojmi za wady.
20. Prawa autorskie
20.1. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu lub będą przysługiwać w dniu
przekazania Zamawiającemu w celu dokonania odbioru wszelkie autorskie prawa
majątkowe do dokumentacji techniczno – prawnej opisanej w Załączniku nr 2 do SIWZ.
20.2. W dniu przyjęcia końcowego protokołu odbioru, Zamawiający nabywa autorskie prawa
majątkowe do dokumentacji techniczno – prawnej opisanej w Załączniku nr 2 do SIWZ,
w tym wyłączne prawo do wykorzystania, nie wykorzystania, zmiany, korekty na wszelkich
znanych polach eksploatacji w tym wskazanych w art. 74 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, a także na polach:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku materialnym, w tym wszelkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego w sieci multimedialnej (w tym Internet);
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy
zapisu, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
c) prawo wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą;
d) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których dzieło
utrwalono lub zwielokrotniono;
e) korzystanie w ramach procedur administracyjnych, postępowań przed organami
administracyjnymi i innymi organami państwowymi;
f)

korzystanie w ramach kontaktów z kontrahentami;

g) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w tym Internetu;
h) publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
i)

wykorzystanie fragmentów dzieła do celów promocyjnych i reklamy.

20.3. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich zawiera się w wynagrodzeniu za
wykonanie dokumentacji.
20.4. Przeniesienie praw następuje na cały czas ich trwania.
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21. Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

Sporządziła: Marta Kurek
Katowice, dnia ……………

ZATWIERDZAM:
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Załącznik nr 1
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/11/2015

WZÓR
Formularz ofertowy

……miejscowość……, dnia ……………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
przedkładany Zamawiającemu – PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład
Górnośląski

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i nadzór nad rozruchem
trzech stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN 6/0,4 kV”, po zapoznaniu się z SIWZ nr
EZ9-Ez6g-4202/11/2015, niniejszym składamy następującą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za następujące wynagrodzenie:
…………………………………………………………………………………..…………… zł netto,
(słownie: ……………………………………………………………………….…………… zł netto).
………………………………………………………………………………………….…… zł brutto,
(słownie: …………………………………………………………………………………… zł brutto).
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ……… dni od daty zawarcia
umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, wraz z załącznikami do SIWZ, oraz że
przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w ich treści i uznajemy się za związanych
zawartymi w niej postanowieniami.
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Oświadczamy, że wskazane ceny zostały skalkulowane w taki sposób, że zawierają
w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym również koszty
transportu do miejsc wskazanych w umowie oraz koszty rozładunku.
5. Na dostarczone asortymenty oferujemy …….. miesięcy gwarancji za zasadach określonych
we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/11/2015.
6. Oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury, zaś
wystawienie faktury nastąpi nie wcześniej niż po protokolarnym odbiorze dostawy bez
żadnych zastrzeżeń i uwag.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od
upływu terminu składania ofert.
8. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na warunkach i w sposób określony w SIWZ.
9. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia z należytą starannością, przy uwzględnieniu
zawodowego charakteru prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (art. 355
§ 2 Kodeksu cywilnego).
11. Wadium w kwocie …………. zł zostało wniesione w dniu ……………, w formie …………….
4.

12. Zwrotu wadium prosimy dokonać:
a) dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej:
Bank: ……………, nr konta: ……………
b) dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej:
Adres: …………….
13. Załączniki do niniejszego formularza ofertowego stanowią:
a) pełnomocnictwa,

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)

----------------------* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/11/2015

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem

zamówienia

jest

dostawa

i

nadzór

nad

rozruchem

trzech

stacji

transformatorowych kontenerowych SN/nN 6/0,4 kV.
2. Dane dotyczące stacji - Kontenerowa stacja transformatorowa SN-z wewnętrznym
korytarzem obsługi winna być wyposażona następująco:
2.1. Rozdzielnia SN – wykonanie w izolacji 24kV
a)

pole liniowe szt. 2, izolacja powietrzna, pole wyposażone w sygnalizator przepływu
prądów zwracia,

b)

pole transformatorowe rozłącznikowe, izolacja powietrzna – 1 sztuka,

c) transformator typ 630 kVA 6/0,4kV, uzwojenia miedziane Cu/Cu olejowy, Dy 5, regulacja
± 3x 2,5%, Uz=6%, transformatot winien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem
Komisji (UE) nr 548/2014 z dnia 21.05.2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów
elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy.
d)

wkładka bezpiecznikowa mocy BWMW – 6/30A,

e)

rozłączniki z napędem silnikowym, uziemnik o napędzie ręcznym z blokadą drzwi,
tor szynowy Cu, wyposażone w sygnalizacje obecności napięcia,

f)

blokady mechaniczne zapobiegające błędnym manipulacjom łączeniowym.

2.2. Rozdzielnia nN:
a)

5 pól z rozłącznikami NH2,

b)

5 pól z rozłącznikami NH1.

Wszystkie pola wyposażyć dodatkowo w listwę XT ”n” złożoną z 15 zacisków typu
ZUG 6, do której należy sprowadzić sygnalizacje załączenia, wyłączenia pola. Urządzenia
winny być dostosowane do włączenia do systemu zdalnego sterowania, używanego
w obiektach Zamawiającego, wykonanego przez firmę KOMSTER.
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2.3. Obudowa stacji o wymiarach – długość: nie mniej niż 320 cm i nie więcej niż 430 cm;
szerokość: nie mniej niż 240 cm i nie więcej niż 280 cm:
a)

Fundament

betonowy

prefabrykowany

–

kablowania,

posadzka

w

komorze

transformatorowej z otworem do odprowadzania oleju z transformatora do szczelnej misy
olejowej , stanowiącej wydzieloną częśc fundamentu (kablowni),
b)

odporność ogniowa - REI 120- RASL 8007,

c)

elewacja: tynk mineralny, kolor RAL 1015/ TEXAS/ TX 2,

d)

dach w wykonaniu płaskim – betonowy, zbrojony i wirowany, w kolorze RAL 8017,

e) stolarka stacyjna AL. wykonanie dwupłaszczowe– żaluzyjne otwory wentylacyjne, drzwi
wejściowe w kolorze PANTONE Trans White.
3. Po zgłoszeniu w terminie 5 dni Wykonawca zobowiązany jest do udziału w próbach
rozruchu i uruchomienia, oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi
dostarczonej stacji.
4. Dokumentacja techniczna:
Wraz z dostarczonymi urządzeniami Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację
techniczną, sporządzoną w języku polskim.
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Załącznik nr 3
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/11/2015

Wzór Umowy
UMOWA nr ………………………….
zawarta dnia ................... roku w Katowicach
pomiędzy:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00 - 681, ul. Hoża 63/67, NIP 526-25-42-704, REGON
017301607, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000322634, z kapitałem
zakładowym 844.885.320,00 zł wpłaconym w całości, w imieniu, którego działa:
Zakład Górnośląski
Ul. Damrota 8, 40-022 Katowice
reprezentowany przez:
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ………………………………, NIP …………….., REGON ………………,
zarejestrowanym w ………………………………. pod nr ………………., z kapitałem zakładowym
…………………zł wpłaconym ………………………….., w imieniu, którego działa:
…………………………………………………………………………………………………………
reprezentowany przez:
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
zwaną dalej WYKONAWCĄ
w dalszej części zwanymi łącznie Stronami Umowy.

§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę i nadzór nad
rozruchem trzech stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN 6/0,4 kV (zwanej
w dalszej części umowy przedmiotem umowy) zgodnie ze złożoną ofertą przetargową z dnia
…………… oraz SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/11/2015, która stanowi załącznik do niniejszej
umowy;
2. Przedmiot Umowy winien być wykonany zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia nr EZ9-Ez6a-402/07/2015, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, oraz
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winien obejmować wszystkie elementy określone w Załączniku nr 2 SIWZ nr EZ9-Ez6g4202/11/2015.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami
przeprowadzonego postępowania przetargowego, z obowiązującymi przepisami, normami
i stanem współczesnej wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w ich wykonywaniu.
4. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy kompletną dokumentację
techniczną.
5. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie 5 dni od daty
zgłoszenia przez Zamawiającego, weźmie udział w próbach (rozruchowych) uruchomienia,
oraz dokona przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi
dostarczonej stacji transformatorowej.
§2
1. Termin realizacji przedmiotu umowy nie później niż do ………… dni od daty zawarcia
niniejszej umowy r., tj. nie później niż do dnia ………….. roku.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia
następujących miejsc przeznaczenia:

własnym

kosztem

i

staraniem

do

a) 2 szt. stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN 6/0,4 kV - Katowice woj.
śląskie, dokładne miejsce dostawy należy uzgodnić z Panem Krzysztofem Filinger
nr tel. 697 040 909.
b) 1 szt. stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN 6/0,4 kV - Bukowno,
woj. małopolskie, dokładne miejsce dostawy należy uzgodnić z Panem Sławomirem
Noconiem nr tel. 607 040 981Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do miejsca
dostawy wskazanego w § 2 ust. 2 na własny koszt i własnym staraniem.
3. Wykonawca poinformuje wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika o terminie
dostawy z trzydniowym wyprzedzeniem w formie telefonicznej, z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem.
4. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie miejsca dostawy przedmiotu zamówienia oraz
terminu jego dostarczenia jest Pan .................... nr tel. ........................ oraz Pan
.................... nr tel. ........................
§3
1. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego jej
wykonania w wysokości 10% wartości całkowitej brutto umowy.
2. Zabezpieczenie w wysokości…………………….
…………………………………….

PLN zostało wniesione w formie

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w wysokości 70%
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za
należyte wykonanie, potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokołu odbioru
końcowego. Pozostała kwota zabezpieczenia, tj. ………………. stanowić będzie
zabezpieczenie usunięcia wad i usterek.
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4. Określona w ust. 3, pozostała kwota zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia upływu
okresu rękojmi za wady i terminu gwarancji.
§4
Przekazanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 odbędzie się w następujący sposób:
1. poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego
przyjęcie przedmiotu umowy przez Zamawiającego, odbiór odbędzie się z udziałem obu
stron w miejscu dostarczenia przedmiotu umowy, wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
2. poprzez sprawdzenie jakościowo – ilościowe dostawy przez Zamawiającego,
3. poprzez podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego po próbie uruchomienia
stacji oraz przeszkoleniu przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego, zgodnie z § 1
ust. 5 niniejszej umowy..
§5
1. Na dostarczane urządzenia, będące przedmiotem umowy Wykonawca udziela 24 miesięcy
gwarancji. Za datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego uważa się datę podpisania protokołu
zdawczo - odbiorczego, nie zawierającego żadnych uwag ani zastrzeżeń.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad
fizycznych i prawnych oraz do nieodpłatnego usunięcia wad objętych gwarancją, jeżeli
ujawniły się w okresie gwarancji.
3. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub wymianą przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca.
4. Wykonawca w trakcie trwania gwarancji obowiązany jest dokonać stosownych napraw
w terminie 3 dni od zgłoszenia wad przedmiotu umowy. Zamawiający będzie informował
o zaistniałych wadach w formie pisemnej (w tym również drogą elektroniczną lub faksem)
5. W wypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad przez Wykonawcę
w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej,
obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym usunięciem kosztami.
6. W przypadku usunięcia wady, termin ważności gwarancji dla przedmiotu naprawy lub
wymiany biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany.
7. Niezależnie od zobowiązań gwarancyjnych, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi
za usunięcie wad fizycznych, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz
wad powstałych lub wykrytych po odbiorze.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
…………………………………………………………………………………..…………… zł netto,
(słownie: ……………………………………………………………………….…………… zł netto).
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…………………………………………………………………………………..…………… zł brutto,
(słownie: ……………………………………………………………………….…………… zł brutto).
2. Płatności regulowane będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT, w której wartość dostawy zostanie podzielona na
następujące pozycje:
a) transformator mocy
b) stacja transformatorowa kontenerowa.
4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę faktury jest podpisany przez Strony
protokół odbioru końcowego nie zawierający żadnych uwag i zastrzeżeń, zgodnie z § 4
ust. 3.
5. Za datę zapłaty będzie się uznawać datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Jeżeli termin płatności faktury VAT będzie przypadał na sobotę lub na dzień ustawowo
wolny od pracy, termin płatności tej faktury upływał będzie wówczas w pierwszym
następującym po nim dniu roboczym.
7. Wykonawca obowiązany jest przywołać w fakturze numer niniejszej umowy.
8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT, zarejestrowanym pod numerem NIP 52625-42-704, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę
posiadającego NIP ………………, do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
§7
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz
przekroczenie terminu napraw w okresie obowiązywania gwarancji poprzez zapłatę kar
umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:
1.1. za opóźnienia w dostawie według § 3 ust. 1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
1.2. jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji, czas naprawy będzie trwał dłużej niż 3 dni,
wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1%
zafakturowanej wartości przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia
w wykonaniu naprawy, ale nie więcej niż 10% wartości przedmiotu zamówienia brutto.
1.3. za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia umownego brutto.
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1.4. w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji,
z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W przypadku tym Wykonawcy przysługuje prawo wyłącznie do
wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z tytułu opóźnienia z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia. Zamawiający jest zobligowany do wystawienia noty
odsetkowej, jeśli do takich potrąceń dojdzie.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek
ustawowych.
5. Wykonawca ma prawo do wystawienia każdorazowo noty z tytułu odsetek za zwłokę, bądź
doliczenia odsetek do kolejnej faktury, pod odrębną pozycją
6. Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
§8
Wykonawca, najpóźniej w terminie dostawy wymienionym w § 2 ust. 1, dostarczy do przedmiotu
zamówienia wszystkie atesty oraz certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
normami.
§9
Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§ 10
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.
§ 11
1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego
przez obie Strony pod rygorem nieważności, wyłącznie w przedstawionym zakresie:
1.1.

zmian nazw siedzib Stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych
identyfikacyjnych,

1.2.

zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy,

1.3.

innych zmian nie wynikających z zakresu przedmiotu umowy i terminu realizacji.
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§ 12
1. Korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie doręczana na następujące
adresy Stron:
1.1. ze strony Zamawiającego:
a) dokładny adres: .............................................................................................................,
b) adres email: ...................................................................................................................,
c) numer faks: ...................................................................................................................
1.2. ze strony Wykonawcy:
a) dokładny adres: ........................................................................................................,
b) adres email: ...............................................................................................................
c) numer faks: ................................................................................................................
2. W przypadku zmiany adresu do doręczeń lub innych danych wskazanych w § 12 ust. 1
Strona, której dane uległy zmianie, obowiązana jest nie później niż w terminie 3 dni,
poinformować o tym fakcie na piśmie lub faksem drugą stroną umowy.
§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Kodeks Cywilny.
2. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd
Powszechny w Katowicach.

§ 14
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 4
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/11/2015

Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22.1. ustawy
Prawo zamówień publicznych
……miejscowość……, dnia ……………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(y) że, spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22.1
ustawy Prawo zamówień publicznych tj.
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie,
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej realizację zadania.

………………………………………………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)
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Załącznik nr 5
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/11/2015

Wzór Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24.1.
ustawy Prawo zamówień publicznych
……miejscowość……, dnia ……………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, brak jest podstaw do wykluczenia podmiotu, który reprezentuję w postępowaniu
pn.: „Dostawa i nadzór nad rozruchem trzech stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN
6/0,4 kV”.

………………………………………………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)
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Załącznik nr 6
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/11/2015

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
zgodnie z art. 26 ust. 2d Prawo zamówień publicznych
……miejscowość……, dnia ……………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, że należę / nie należę* do grupy kapitałowej.

………………………………………………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)

----------------------* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/11/2015

Wykaz wykonanych dostaw

……miejscowość……, dnia ……………
…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax Wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykoanwcy)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Dostawa i nadzór nad rozruchem trzech stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN
6/0,4 kV" (SIWZ nr EZ9-Ez6g-45202/11/2015), oświadczamy, że zrealizowaliśmy z należytą
starannością następujące dostawy:

Lp.

Podmiot, na rzecz którego
realizowane były dostawy

Przedmiot dostawy

Wartość
wykonanej
dostawy
(w zł netto)

Data
wykonania
dostawy

Uwagi

1.
2.

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. dostaw.

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 8
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/11/2015

Oświadczenie o spełnianiu wymagań technicznych i jakościowych

……miejscowość……, dnia ……………
…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax Wykonawcy)

My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcy)

działając w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(nazwa Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Dostawa i nadzór nad rozruchem trzech stacji transformatorowych kontenerowych SN/nN
6/0,4 kV" (SIWZ nr EZ9-Ez6g-45202/11/2015), oświadczamy, że:
Oferowane urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania
określone przez Zamawiającego w SIWZ.
2.
Urządzenie (również jego wyposażenie dodatkowe) wchodzące w przedmiot zamówienia
będzie fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r. Dotyczy to wszystkich
materiałów przedmiotu zamówienia w tym również elementów wyposażenia dodatkowego.
3.
Przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych, prawnych, w pełni sprawny na
dzień dostawy.
4.
Przedmiot zamówienia będzie objęty warunkami gwarancji określonymi w § 5 wzoru
Umowy i będzie odpowiadał wymaganiom określonym w Ofercie, Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej oraz istotnych postanowieniach Umowy.
5. Oferowane urządzenie posiada kartę katalogową producenta, zawierającą dane
techniczne w zakresie wystarczającym dla jednoznacznej oceny jego właściwości, parametrów.
6. Oferowane urządzenie (również jego wyposażenie dodatkowe) spełni normy określone
w SIWZ i będzie posiadało parametry nie gorsze niż pokazane w opisie przedmiotu
zamówienia.
7.
Do niniejszego Oświadczenia dołączamy:
Certyfikat/y zgodności potwierdzający/e spełnienie przez oferowane urządzenia wymagań
norm w zakresie badań typu, wystawione przez Jednostkę Certyfikującą posiadającą
odpowiedni zakres akredytacji wydanej przez Polskie Centrum Akredytacji, wystawione
przez upoważnione do wydawania takich świadectw instytucje (w języku polskim lub
1.
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tłumaczone na język polski), dołączone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność
przez osoby uprawnione Wykonawcy.
Jednocześnie oświadczamy, iż jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń
…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)

