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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257511-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
2015/S 139-257511
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie-Usługi, Zakład Dolnośląski
Paczkowska 26
Osoba do kontaktów: Barbara Zjawin, Jerzy Abramczyk
50-503 Wrocław
POLSKA
Tel.: +48 697041206 / 697041838
E-mail: b.zjawin@pkpenergetyka.pl, j.abramczyk@pkpenergetyka.pl
Faks: +48 717175355
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.pkpenergetyka.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor elektroenergetyczny

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Opracowanie dokumentacji projektowych dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych energii
elektrycznej do rynku bilansującego (zasada TPA).

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych
Kod NUTS PL514,PL516,PL517,PL518
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji należy uzgodnić z Tauron projektowych dostosowania
układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do rynku bilansującego( zasada TPA) w 25 obiektach
PKP Energetyka S.A. w rejonie województwa dolnośląskiego. Opracowaną dokumentację należy uzgodnić z
Tauron Dystrybucja
Układy pomiarow0-rozliczeniowe muszą spełniać wszystkie wymagania zawarte w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) lokalnych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD): EnergaOperator S.A., Enea Operator, PGE Dystrybucja S.A., tauron Dystrybucja S.A., RWE Stoen Operator Sp. z
o.o.
Całość przedmiotu zamówienia podzielona jest na 2 zadania:
Zadanie nr 1 -opracowanie dokumentacji projektowych dostosowania układów pomiarowo- rozliczeniowych
energii elektrycznej do rynku bilansującego ( zasada TPA) w 12 obiektach zasilanych z sieci dystrybucyjnej
Tauron Dystrybucja S.A.:
1. Plac przeładunkowy R-9122, ul. Braniborska we Wrocławiu;
2. Baza R-9045 – Wrocław Nadodrze;
3. Parowozownia w Oleśnicy;
4.Stacja pomp – Oleśnica Rataje;
5 Dworzec Kolejowy Podstacja 1 w Oleśnicy;
6. Dworzec Kolejowy Podstacja 2 w Oleśnicy;
7. Parowozownia R-279 – Wrocław Gądów;
8. Stacja trafo R-2838, ul. Strzegomska – Wrocław Gądów;
9. Stacja trafo R-2839, ul. Strzegomska – Wrocław Gądów;
10. Dworzec Nadodrze R-2856, ul. Ołbińska – Wrocław Nadodrze;
11. Stacja trafo R-2874, ul. Dolna – Wrocław;
12. PKP Towarowy R-1773 – Wrocław Gądów;
Dokumentację należy opracować dla każdego obiektu oddzielnie.
Zadanie nr 2. Opracowanie dokumentacji projektowych dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych
energii elektrycznej do rynku bilansującego ( zasada TPA) w 10 obiektach zasilanych z sieci dystrybucyjnej
Tauron Dystrybucja S.A.:
1. Stacja PKP R-3308 – Kąty Wrocławskie;
2. Kabina Sekcyjna – Kąty Wrocławskie;
3. Posterunek odgałęźny PKP – Mietków;
4. Stacja Przewoźna PKP – Brzeg Dolny;
5. Stacja Kolejowa PKP – Mietków;
6. Kabina Sekcyjna – Świeboidzice;
7. Kabina Sekcyjna – Żarów; Mrowiny;
8. Stacja Trafo – Goczałków;
9. R-1 Wiadukt- Jaworzyna Śląska;
10. R-4 – Strzegom.
Dokumentacje należy opracować dla każdego obiektu oddzielnie.
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Zadanie nr 3. Opracowanie dokumentacji projektowych dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych
energii elekrycznej do rynku bilansującego ( zasada TPA0 w 3 obiektach zasilanych z sieci dystrybucyjnej
Tauron Dystrybucja S.A.:
1. Lokomotywownia Sekcja II – Legnica;
2. Pompownia Sekcja II – Legnica;
3. Stacja Kolejowa – Lubin.
Dokumentacje należy opracować dla każdego obiektu oddzielnie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie podany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71323100

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowych dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej
do rynku bilansującego (zasada TPA)
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71323100
3)

Wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych dostosowania układów pomiaroworozliczeniowych energii elektrycznej do rynku bilansującego (zasada TPA) w 12 obiektach zasilanych z sieci
dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

Część nr: 2
Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowych dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej
do rynku bilansującego (zasada TPA)
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71323100
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Wielkość lub zakres:
Opracowanie dokumentacji projektowych dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych energii
elektrycznej do rynku bilansującego (zasada TPA) w 10 obiektach zasilanych z sieci dystrybucyjnej Tauron
Dystrybucja S.A.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)
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Część nr: 3
Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowych dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej
do rynku bilansującego (zasada TPA).
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71323100
3)

Wielkość lub zakres:
Opracowanie dokumentacji projektowych dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych energii
elektrycznej do rynku bilansującego (zasada TPA) w 3 obiektach zasilanych z sieci dystrybucyjnej Tauron
Dystrybucja S.A.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6
ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. nr 0 poz. 907 z późn. zm.) w wysokości:
1. zadanie nr 1 – 1 000 PLN;
2. zadanie nr 2 – 900 PLN;
3. zadanie nr 3 – 300 PLN.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie się ubiegać o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

III.1.4)

Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do wniosku, niezależnie od
zadania/zadań, na które wykonawca złoży ofertę, należy dołączyć następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
(nie starszy niż 6 miesięcy od daty składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) wraz
z pełnomocnictwem dla osób podpisujących wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ( o ile nie są
wyszczególnieni imiennie w rejestrze) do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej wniosek;
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2) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenia 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 wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia nie wydaje się takich zaświadczeńzastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierający oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem;
4) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa:
4.1) 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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem
składania wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu;
b) nie zalega z uiszczeniem 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem składania
wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed dniem składania wniosku o dopuszczenie do udziału w przetarg;
4.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w
przetargu;
5) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1) ppkt 6 Ogłoszenia, zastępuje się je
dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Zapisy dotyczące terminów, o
których mowa w pkt III.2.10 ppkt 3 i 4 ogłoszenia stosuje się odpowiednio:
6) wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że:
a) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia;
b) dysponuje niezbędna wiedzę i doświadczeniem w pracach projektowych, a także potencjałem technicznym i
pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlega wykluczeniu z postępowania stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych;
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7) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2017 o ochronie
konkurencji i konsumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp lub informację o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że
wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia do wniosku należy załączyć następujące dokumenty( niezależnie od
zadania/zadań, na które wykonawca złoży ofertę):
1. Zdolność techniczna- wymagane dokumenty:
1) przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zatrudni projektanta posiadającego przygotowanie zawodowe do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie
z art. 17 ust. 7 ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz.U. nr 0, poz.1409 z 2013 r. z późn. zm.) kopie
uprawnień
2) projektant musi posiadać aktualny dokument ( zaświadczenie) potwierdzające przynależność do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa (kopia dokumentu);
3) wykaz min. 5 (pięciu) zrealizowanych/zakończonych w okresie ostatnich trzech lat dokumentacji
projektowych, o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 tys. PLN ( netto-bez podatku VAT) każda, w zakresie
modernizacji układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do zasady TPA z podaniem ich wartości,
podmiotu, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi były realizowane wraz z dokumentami
potwierdzającymi należyte wykonanie dokumentacji projektowych wystawione przez wskazanych w wykazach
odbiorców ( np. referencje);
2. Doświadczenie zawodowe:
1) Oceny spełnienia warunków zamawiający dokona przydzielając punkty według następującej zasady:
zrealizowana/zakończona dokumentacja projektowa w zakresie modernizacji układów pomiarowo-rozdzielczych
energii elektrycznej do korzystania zasady TPA – 1 pkt za każdy układ pomiarowy.
2) Oceniane będą doświadczenia zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat na podstawie dostarczanych referencji
wystawionych przez właściciela lub zarządzającego infrastrukturę energetyczną.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Ograniczony

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
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1. Cena. Waga 90
2. Termin wykonania. Waga 10
IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
EZ12-Ez1-075/12/2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.8.2015 - 10:00

IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki określone w części III.2.
ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg
formuły „spełnia – nie spełnia” Niespełnienie przynajmniej jednego z warunków spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania.
2. Do składania ofert Zamawiający zaprosi maksymalnie 5 ( pięciu) wykonawców, którzy uzyskają najwyższą
najwyższą więcej Wykonawców uzyskają liczbę punktów według kryteriów podanych w pkt III.2.3) ppkt 2.
3. W przypadku, gdy nie będzie można dokonać zakwalifikowania 5 ( pięciu) Wykonawców z uwagi na to, że
dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze tych
Wykonawców, którzy wykonali zamówienia zgodnie z pkt III.2.3) ppkt 2 2 ogłoszenia o zamówieniu o większej
wartości łącznie ( wyrażonej w PLN netto).
4. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej. Wniosek wraz z załącznikami należy
umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą ( firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane: PKP
Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, Zakład Dolnośląski, ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław, nr
sprawy: EZ12-Ez1-075/12/2015, napis – Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na
zadanie nr 1, zadanie nr 2, Zadanie nr 3.
5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać na adres PKP Energetyka S.A. Oddział
w Warszawie-Usługi, Zakład Dolnośląski, 50-503 Wrocław, ul. Paczkowska 26, pok. 2023, w godz. 8–14.
6. Wszystkie dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność
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z oryginałem). Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
7. W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez pełnomocnika
wymagany jest oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa, wystawionego na reprezentanta
Wykonawcy ( jeżeli pełnomocnictwo nie wynika wprost z dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy).
8. Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów powinien być złożony w sposób uniemożliwiający
przypadkowe zdekompletowanie (np. zszyty, zbindowany).Wszystkie strony wniosku muszą być ponumerowane
oraz parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9. Na etapie składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie przewiduje się udzielania
wyjaśnień oraz odpowiedzi na zapytania. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku
ponosi wykonawca.
10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych pkt III.2.1
ogłoszenia.
11. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiajacemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia ( art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) – w formie oryginału.
12. Z treści zobowiązania lub załączonych do nie do dokumentów musi wynikać zakres udostępnionych
zasobów i sposobu ich wykorzystania przy realizacji zamówienia, a także charakter stosunku jaki będzie łączył
podmiot trzeci z Wykonawcą.
13. Formularze do pobrania na stronie www.pkpenergetyka.pl
— wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym,
— oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
— oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
— wykaz min. 5 wykonanych/zakończonych dokumentacji w okresie ostatnich 3 lat,
— wzór informacji o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą z 29.1.2004 Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013 r. nr 0 poz. 907 z późn. zm.) dział VI Środki ochrony prawnej, rozdział 2 – Odwołanie,
art. 180–198 Ustawy.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.7.2015
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