OGŁOSZENIE O LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
„Dostawa kompletnej kontenerowej stacji transformatorowej”

Nr sprawy: EZ10-Ez7c-9001-263/2015

Bydgoszcz, kwiecień 2015 r
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Zamawiający (dalej zwana Spółka):
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67
Zakład Kujawski 85 – 082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 7
NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy K.R.S. – Nr KRS: 0000322634
o kapitale zakładowym 844.885.320,00zł wpłaconym w całości
tel. (+48 52) 518 25 32
– ogłasza postępowanie, prowadzone w trybie licytacji elektronicznej na dostawę

kompletnej kontenerowej stacji transformatorowej
Licytacja przeprowadzana będzie na Platformie Aukcyjnej
pod adresem https://pkpenergetyka.logintrade.net/rejestracja/aktualneaukcje.html
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Część III
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Część VI
Część VII
Część VIII
Część IX

Część X
Część XI
Część XII
Część XIII
Część XIV

- Informacje ogólne.
- Przedmiot, sposób i termin realizacji zamówienia.
- Warunki dopuszczenia do udziału w licytacji elektronicznej.
- Wymagania, dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych.
- Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej.
- Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.
- Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej.
- Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej.
- Warunki udziału w licytacji elektronicznej oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków, a także wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
- Wadium.
- Termin związania ofertą.
- Termin i tryb powiadomienia o wyborze Wykonawcy.
- Środki ochrony prawnej.
- Pozostałe informacje.
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Część I
Informacje ogólne.
1. Tryb zamówienia – licytacja elektroniczna (dalej zwana „licytacja”).
Licytacja prowadzona jest w oparciu o postanowienia określone w niniejszym Ogłoszeniu.
Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przejścia do trybu negocjacji w przypadku złożenia
jednego ważnego wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (dalej zwany „wniosek”) lub
złożenia jednej oferty w toku licytacji z Wykonawcą, który złożył jedyny ważny wniosek lub
jedyną ofertę w toku licytacji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszenia w każdym czasie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków. Jeżeli
w wyniku modyfikacji treści ogłoszenia, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian we wniosku, zamawiający przedłuży termin składania wniosków. W przypadku
przedłużenia terminu składania wniosków, uprawnienie o którym mowa w zdaniu pierwszym
stosuje się odpowiednio.
4. Użyte w dalszej części Ogłoszenia określenie „Wykonawca” oznacza odpowiednio podmiot:
składający wniosek i ofertę oraz wybrany do realizacji zamówienia.
5. Płatnikiem należności będzie Zamawiający.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Część II
Przedmiot, sposób i termin realizacji zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej kontenerowej stacji transformatorowej
wyposażonej w transformator 1600 kVA i agregat prądotwórczy o mocy ciągłej 400 kVA.
Opis techniczny przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Transport na koszt dostawcy na adres: ul. Zygmunta Augusta 7, 85 – 082 Bydgoszcz, obok
nowobudowanego budynku głównego Dworca PKP Bydgoszcz Główna.
3. Termin wykonania zamówienia – nie później niż do dnia 18 maja 2015 r.
4. WYKONAWCA udzieli gwarancji na agregat prądotwórczy na okres 5 lat od daty dostawy, zaś
na pozostałe elementy (stacja kontenerowa, transformator, rozdzielnica SN i nn) na okres 3 lat
od daty dostawy.
Część III
Warunki dopuszczenia do udziału w licytacji elektronicznej.
1. Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji Wykonawców, którzy:
1) złożą wniosek, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia, wraz z wymaganymi
w Części IX Ogłoszenia dokumentami,
2) przedstawią wstępną ofertę techniczno-handlową zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia (w
ofercie należy wskazać wstępne kwoty netto, które posłużą do określenia wartości od jakiej
zostanie rozpoczęta licytacja. W ofercie należy wymienić istotne elementy wchodzące w skład
każdej pozycji z kalkulacji cenowej. Dodatkowo należy dołączyć karty katalogowe
oferowanych urządzeń. W tym miejscu do oferty należy dołączyć deklaracje zgodności
producenta, atesty lub inne dokumenty sporządzone w języku polskim dopuszczające
przedmiot zamówienia do użytkowania, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami określonymi
przepisami ustawy z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. nr 204,
poz. 2087 z późniejszymi zmianami) albo europejską aprobatę techniczną określoną
przepisami ustawy z dnia 16.04.2004. r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz.
881 z późniejszymi zmianami).
3) posiadają możliwości korzystania z urządzeń informatycznych spełniających wymagania
techniczne – określone w Części IV niniejszego Ogłoszenia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z postanowieniami Części IX Ogłoszenia.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę w toku licytacji, jeśli:
1) złożył wniosek wraz z wymaganymi w Części IX Ogłoszenia dokumentami oraz,
2) został przez Zamawiającego dopuszczony i zaproszony do udziału w licytacji, zgodnie
z postanowieniami Części VII Ogłoszenia.
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Część IV
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne
urządzeń informatycznych.
1.

2.

3.
4.

Po dopuszczeniu przez Zamawiającego do udziału w licytacji, Wykonawcy otrzymają drogą
elektroniczną, na adres e-mail podany we wniosku, zaproszenie do udziału w licytacji wysłane
z Platformy Aukcyjnej. Zaproszenie będzie zawierało reguły licytacji oraz instrukcję udziału.
Login i hasło użytkownika zostaną przekazane Wykonawcy po zarejestrowaniu się
w Platformie Aukcyjnej.
Udział w licytacji wymaga posiadania urządzeń informatycznych spełniających następujące
minimalne wymagania techniczne:
a) komputer z przeglądarką internetową;
b) dostęp do sieci Internet;
c) zainstalowana aktualna wtyczka flash - flash player;
d) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
e) włączona obsługa JavaScript;
f) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
g) zainstalowany Acrobat Reader;
h) przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 ≤, Opera, FireFox, Chrome, Safari.
Udział w licytacji nie wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego,
weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Informacji technicznych związanych z organizacją licytacji udziela firma Logintrade Sp. z o.o.,
tel. (+48) 71 787-37-27, adres e-mail: helpdesk@logintrade.net

Część V
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej.
1. Po
zarejestrowaniu
się
za
pośrednictwem
strony
internetowej
https://pkpenergetyka.logintrade.net/rejestracja/ do Platformy Aukcyjnej oraz uzyskaniu loginu
i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Ofertę składa się
pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej.
2. Licytacja jest elektroniczną licytacją zniżkową.
3. Cena wywoławcza: zostanie określona po otrzymaniu wniosków i przekazana w zaproszeniu do
licytacji elektronicznej.
4. Minimalny krok postąpienia 1000,00 zł (netto)
5. Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny.
6. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, w przypadku złożenia oferty
korzystniejszej.
Część VI
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.
1.

2.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w formie podpisanego i
zeskanowanego dokumentu do pliku/ów pdf. (każda strona opatrzona przez Wykonawcę
klauzulą
„Za
zgodność
z
oryginałem”)
przesłanego
e-mailem
na
adres:
r.klosowski@pkpenergetyka.pl do dnia 10.04.2015 r. do godziny 09.00,
Wniosek oraz dokumenty opatrzone w/w klauzulą powinny być podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub przez pełnomocnika posiadającego
stosowne pełnomocnictwo.
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Część VII
Informacja o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej.
1.

2.

Zamawiający zaprosi do licytacji Wykonawców, zgodnie z postanowieniami Części III ust.1
Ogłoszenia. Wykonawcę niezaproszonego do udziału w licytacji traktuje się jak wykluczonego
z postępowania o udzielenie zamówienia.
Informacja o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu do udziału w licytacji przekazana zostanie
Wykonawcom przez Zamawiającego na podany we wniosku adres e-mail.

Część VIII
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej.
1.
2.

Termin otwarcia licytacji: Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji, zostaną poinformowani
e-mailem o terminie jej otwarcia przez platformę zakupową. (planowany termin 13/14.04).
Informacje o liczbie etapów licytacji i czasie ich trwania:
1) Podstawowy czas trwania licytacji: 20 minut.
2) Zamknięcie licytacji nastąpi w chwili upływu podstawowego czasu trwania licytacji pod
warunkiem, że w ciągu ostatniej minuty trwania licytacji żaden z wykonawców nie
złoży oferty. Jeżeli w ciągu ostatniej minuty trwania licytacji zostanie złożona oferta
przez któregokolwiek z wykonawców nastąpi uruchomienie opcjonalnego przedłużenia
czasu trwania licytacji.
3) Czas dogrywki: 1 minuta,
4) Liczba dogrywek: nieograniczona – złożenie oferty w ostatniej minucie trwania dogrywki
każdorazowo rozpoczyna kolejną dogrywkę.

Część IX
Warunki udziału w licytacji elektronicznej oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków, a także wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. O udział w postępowaniu mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonawca, który zrealizował w okresie ostatnich trzech
lat dostawy kontenerowych stacji transformatorowych; w każdym roku na łączną wartość nie
mniejszą niż 500 tys. zł netto. Mile widziane są referencje zrealizowanych dostaw dla Zakładu
Spółki PKP Energetyka.
b. sytuacji ekonomicznej i finansowej – wykonawca, który w ciągu ostatnich dwóch lat osiągnął
przychody ze sprzedaży netto w wysokości nie mniejszej niż 0,5 mln zł dla każdego z lat osobno,
posiada środki finansowe nie mniejsze niż 0,5 mln zł lub zdolność kredytową wykonawcy w
takiej kwocie oraz posiada polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po Ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego;
Ogłoszenie o licytacji elektronicznej – Dostawa kompletnej kontenerowej stacji transformatorowej

Strona 5

c. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków oraz składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
d. 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 lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e. 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 lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku, mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f. 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 lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
g. spółki komandytowe oraz spółki 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 lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h. osoby prawne, których 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 lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
i. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
j. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
k. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik postępowania;
l. wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w licytacji lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub których dokumenty zawierają
błędy, pomimo ich wezwania do uzupełnienia dokumentów;
m. wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
n. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w licytacji, o których mowa
w niniejszym Ogłoszeniu.
3. Wykonawca jest obowiązany złożyć wniosek (którego wzór określa załącznik nr 2 do Ogłoszenia)
wraz z następującymi dokumentami:
a. oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia),
b. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w postaci wydruku ze strony internetowej
CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej
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Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosku,
c. pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę wystawione zgodnie z zasadami reprezentacji
Wykonawcy (w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik),
d. oświadczenie członków władz wykonawcy, o braku prawomocnego skazania za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne,
przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych,
e. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległości płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku,
f. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
oświadczeń, dokumentów czy pełnomocnictw albo których oświadczenia lub dokumenty
zawierają błędy lub zostały złożone wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny
potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu, nie później niż w
dniu, wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin ich uzupełnienia.
g. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć z tłumaczeniem na język polski,
potwierdzonym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
h. Oświadczenia, zapytania, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy
przekazują, drogą elektroniczną (skan pisma w formacie PDF) na e-mail:
r.klosowski@pkpenergetyka.pl.
4. Ze strony PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Kujawski upoważnionymi do
kontaktowania się z wykonawcami w godzinach 8.00 – 14.00 są:
Wyjaśnienia dot. parametrów technicznych:
-

Marian Florkiewicz - tel. 697-041-005

Wyjaśnienia dot. pozostałych zagadnień:
- Radosław Kłosowski – tel. 697-041-055
Część X
Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Część XI
Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni, licząc od dnia jej złożenia.
Część XII
Termin i tryb powiadomienia o wyborze Wykonawcy.
1. Oferta, złożona w toku licytacji, podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie organy
Zamawiającego (zakończenie licytacji nie oznacza przybicia).
2. W przypadku zatwierdzenia oferty w trybie ust. 1, Wykonawca zostanie niezwłocznie
powiadomiony e-mailem.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez udzielania
dodatkowych wyjaśnień, w przypadku, gdy oferta nie zostanie zatwierdzona w trybie ust. 1.
4. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w formie elektronicznej szczegółowej
oferty handlowej do końca dnia przedstawienia oferty na platformie.
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Część XIII
Środki ochrony prawnej.
W niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.
Część XIV
Pozostałe informacje.

1. Zamawiający na stronie internetowej zamieszcza niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
2.
3.

4.

przed upływem terminu składania wniosków, wyjaśnienia treści niniejszego Ogłoszenia.
Wnioski o wyjaśnienie treści Ogłoszenia należy składać w terminie do godz. 10.00 dnia
9.04.2015 r. e-mailem na adres r.klosowski@pkpenergetyka.pl .
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w dowolnym asortymencie, do
łącznej wysokości do 20% wartości całego zamówienia. Zmniejszenie zamówienia nie jest
podstawa do występowania z jakimikolwiek roszczeniami ze strony wykonawcy. to trzeba tez
przenieść do wzoru umowy.
Integralną częścią niniejszego Ogłoszenia są załączniki:
1)
2)
3)
4)

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

- Opis przedmiotu zamówienia
- Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji;
- Wzór oświadczenia Wykonawcy;
- Wzór umowy;

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2015 r.

ZATWIERDZAM:
Dyrektor Zakładu
/-/
Piotr Ustaborowicz
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