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Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe

(Dyrektywa 2004/17/WE)

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

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Hoża 63/67
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-681 Warszawa

Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: PKP Energetyka S.A. Oddział w
Tel.: +48 697041686
Warszawie - Usługi Zakład Pomorski, ul. Czarnieckiego
8d , 70 - 221 Szczecin
Osoba do kontaktów: Maria Jułkowska - Czyż
E-mail: m.julkowska-czyz@pkpenergetyka.pl

Faks: +48 914711479

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

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
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Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny

Działalność dotycząca portów lotniczych
Inny:

_____

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Usługa serwisowa urządzeń zdalnego sterowania włączonych do NC Szczecin
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych:
Roboty budowlane
Dostawy
Wykonanie
Kupno
Zaprojektowanie i wykonanie
Dzierżawa
Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem
środków, obiektu budowlanego
Leasing
odpowiadającego wymogom
Połączenie powyższych form
określonym przez instytucję
zamawiającą

Usługi
Kategoria usług: nr: 1
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

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

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

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej polegającej na:
a. nadzorowaniu pracy systemu zdalnego sterowania i uzależnień w celu zapewnienia ciągłości zdalnego
sterowania urządzeniami i obiektami elektroenergetycznymi włączonymi do zdalnej obsługi z NC Szczecin,
b. pełnieniu całodobowego dyżuru telefonicznego i podejmowaniu działań polegających na przywróceniu
sprawności systemu w określonym czasie przy czym czas reakcji liczony od
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momentu zgłoszenia usterki do momentu przystąpienia
do naprawy w obiekcie nie może przekraczać:
- w Nastawni centralnej - maksymalnie 2 godziny
- w podstacji trakcyjnej, kabinie sekcyjnej, stacji transformatorowej, stacji rozdzielczej, złączu kablowym SN
maksymalnie 4 godziny
- w innych obiektach niż wymieniono wyżej - maksymalnie 8 godzin
c. prowadzeniu planowych prac konserwacyjnych oraz napraw bieżących i awaryjnych urządzeń wchodzących
w skład systemu zdalnego sterowania i uzależnień
d. zakup wszystkich elementów, urządzeń lub części zamiennych niezbędnych do funkcjonowania systemu
zgodnie z zakresem i na warunkach zawartych w umowie, przy czym koszt zakupu urządzeń lub elementów
niezbędnych do usunięcia usterki do kwoty 1000, -zł netto pokrywa Wykonawca w ramach świadczonego
serwisu.
2. Usługą serwisową, o której mowa w pkt. 1. objęte są:
a. urządzenia zdalnego sterowania w obiektach sterowanych,
b. urządzenia uzależnień,
c. urządzenia transmisyjne wykorzystywane do zdalnego sterowania i uzależnień zainstalowane w obiektach
sterowanych,
d. inne urządzenia i obwody związane z sygnalizacją pożarową i włamaniową, mikroprocesorowe sterowniki
celek itp.
3. Przedmiot zamówienia oraz zakres usługi dotyczy:
- 31 podstacji trakcyjnych,
- 20 kabin sekcyjnych powiązanych z podstacjami poprzez system uzależnień,
- złącza kablowego ZKSN3
- GSZ Szczecin
- złącza kablowego ZKSN SBL
- ST Dunikowskiego Szczecin
- ST4 Szczecin
- 5 odłączników LPN
Łącznie sterowanie obejmuje 1323 szt. urządzeń. Integralną częścią systemu sterowania jest system
uzależnień podstacja - trakcyjna - kabina sekcyjna oraz system uzależnień podstacja - podstacja. Sterowanie
obiektami odbywa się za pomocą sieci VPN PKP Energetyka do węzłów koncentracji. Wszystkie podstacje
posiadają dodatkowo dwukanałową redundantną łączność systemową opartą na bezprzewodowej technologii
GSM/GPRS. Odległość z NC do najdalej położonego obiektu wynosi około 200 km.

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

Słownik główny
50532400

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

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

nie

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

tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
Zamawiający przewiduje możliwość włączenia nowych dodatkowych obiektów / urządzeń do obsługi w trakcie
trwania umowy i w przypadku zrealizowania powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia
zakresu zamówienia podstawowego o te obiekty /urządzenia, podwyższając miesięczne wynagrodzenia za
sprawowany serwis o kwotę stanowiącą iloczyn włączanych urządzeń i miesięcznej stawki za jedno urządzenie
do wartości całkowitej stanowiącej 20% wartości zamówienia podstawowego.
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu :
tak
nie
Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana) _____albo Zakres: między : _____ i : _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji :
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/06/2015 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/05/2017 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Wykonawca zaproszony do składania ofert powinien wnieść wadium przetargowe w wysokości
30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Płatności za wykonana usługę będą realizowane w okresach miesięcznych w terminie 30 dni od otrzymania
faktury.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z brzmieniem art. 23 ustawy – Prawo
Zamówień Publicznych (Pzp)

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

tak

nie

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio,
że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
lub zaświadczenia, 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 upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Z postępowania wyklucza się wykonawcę stosownie do postanowień art. 24 ustawy - Prawo Zamówień
Publicznych. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy dołączają oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień
Publicznych, dołączonego do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
a. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
b. posiadania wiedzy i doświadczenia;
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
W celu spełnienia tego warunku udziału w
postepowaniu do wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu należy dołączyć:
a) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości również z opinią odpowiednio o
badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania
finansowego innych dokumentów określających
obroty oraz zobowiązania i należności - za ubiegły
rok obrotowy, (dokumenty powinny wskazywać, że
wykonawca w roku ubiegłym osiągnął obrót roczny
z działalności podstawowej nie mniejszy niż 4 000
000PLN);
b) informacji z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca
posiada podstawowy rachunek bankowy,
potwierdzającej wielkość posiadanych środków
finansowych lub zdolności kredytową Wykonawcy
- min 200 000,00 PLN (słownie dwieście tysięcy
złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
c) polisa lub inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia - kwota min 200
000,00 PLN (słownie:
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dwieście tysięcy złotych) na dzień złożenia wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz na czas
realizacji przedmiotu zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
należy dołączyć:
1. Zdolność techniczna – wymagane dokumenty:
a) wykaz minimum 3 osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
(świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji
elektroenergetycznych do 3 kV DC i do 15 kV
AC), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;
b) wykazu wskazanych poniżej narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania
zamówienia wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami, są to:
• urządzenia diagnostyczne do kontroli
wszelkiego rodzaju pakietów i podzespołów
elektronicznych, wykorzystywane w systemie
zdalnego sterowania i przesyłania danych, tj.
- narzędzia diagnostyczne do MUT-QNX
- tester pakietów BUSZ,
- tester pakietów CZAT,
- tester magistrali CAN-BUS,
• środki transportu – co najmniej jeden środek
transportu.
c) wykaz co najmniej 3 usług związanych z serwisem
urządzeń zdalnego sterowania urządzeniami
elektroenergetycznymi, rodzajem i wartością
odpowiadającymi zamawianej usłudze, zrealizowanych
lub realizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
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dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi
zostały wykonane, wraz z
załączeniem dowodów, potwierdzających, że zostały
one wykonane lub są wykonywane należycie;
2. Potencjał kadrowy
Wykonawca powinien zatrudnić pracowników
posiadających doświadczenie zawodowe w zakresie
serwisowania urządzeń zdalnego sterowania oraz
ważne świadectwa w zakresie eksploatacji urządzeń
i instalacji elektroenergetycznych do 3 kV DC i do 15
kV AC i dowolne przeszkolonego w zakresie bhp oraz
ogólnych zasad działania i obsługi urządzeń zasilania
sieci trakcyjnej (szkolenie stanowiskowe). Spełnienie
tych warunków będzie oceniane na podstawie
złożonego wykazu, w którym mowa w pkt. III. 2.3)1.a.
3. Doświadczenie zawodowe:
Ocenie podlegać będzie doświadczenie zawodowe
w zakresie wykonywania w okresie ostatnich trzech
lat serwisu utrzymania systemu zdalnego sterowania
urządzeniami elektroenergetycznymi rozproszonymi w
terenie. Oceny spełnienie warunków zamawiający
dokona
przydzielając punkty według następującej zasady:
a. za centrum sterowania posiadające powyżej 500
poleceń sterowniczych i wykorzystujące minimum 100
km łączy transmisyjnych (10 km dla sterowania za 1 rok
trakcji tramwajowej lub metra) - ocena:
- 1 punkt za każde centrum sterowania za 1 rok
serwisu;
b. centra jak wyżej, posiadające powyżej 1 000 poleceń
sterowniczych - ocena:
- 2 punkty za każde centrum sterowania za 1 rok
serwisu;
c. centra wykorzystujące minimum 50%
miedzianych łączy transmisyjnych oceniane będą ze
współczynnikiem 1,2;
d. centra obsługujące urządzenia zasilania kolejowej
trakcji elektrycznej będą oceniane ze współczynnikiem
1,6;
e. centra obsługujące inne urządzenia kolejowe,
trakcję tramwajową metro i urządzenia zasilania
innych zarządów kolejowych oceniane będą ze
współczynnikiem 1,1.
Oceniane będzie doświadczenie zdobyte w
ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem
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niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, na podstawie
złożonego wykazu i dostarczonych dowodów
potwierdzających że zostały one
wykonane lub są wykonywane należycie o których
mowa w pkt. III.2.3)1.c.
Złożone dokumenty powinny umożliwiać ocenę
spełniania warunków
według zasad określonych w punktach od 3a) do 3e).
Dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu
należy uzyskać minimum 15
punktów. Do składania ofert zostanie zaproszonych 5
Wykonawców o największej liczbie punktów.
4. Potencjał techniczny:
Wykonawca powinien posiadać niezbędne do
wykonania zamówienia narzędzia oraz urządzenia
diagnostyczne do kontroli wszelkiego rodzaju pakietów
i podzespołów elektronicznych wykorzystywanych
w systemie zdalnego sterowania i przesyłania danych
oraz środki transportu. Ocena spełnienia warunku
zostanie dokonana
na podstawie złożonego wykazu o którym mowa w pkt.
III.2.3)1.b.

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

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

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

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. Cena ofertowa
90
6. _____
_____
2. Czas reakcji od zgłoszenia usterki
10
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy)
EZ14-Ez3-5522- 08 /2015

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

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
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IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Podać cenę: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (jeżeli jest
znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: 30/04/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
Data : ______
(dd/mm/rrrr) Godzina: _____
(jeżeli dotyczy)Miejscowość : _____
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak)Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia :
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

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

tak

nie

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
1. Do składania ofert Zamawiający zaprosi maksymalnie 5 Wykonawców (z uwzględnieniem art. 51 ust. 3
Ustawy – Prawo zamówień Publicznych), którzy spełnią wszystkie warunki udziału w postępowaniu i uzyskają
największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny Wykonawców opisanymi poniżej na podstawie złożonych
poświadczeń:
a. za centrum sterowania posiadające powyżej 500 poleceń sterowniczych i wykorzystujące minimum 100 km
łączy transmisyjnych (10 km dla sterowania za 1 rok trakcji tramwajowej lub metra) - ocena:
- 1 punkt za każde centrum sterowania za 1 rok serwisu;
b. centra jak wyżej, posiadające powyżej 1 000 poleceń sterowniczych - ocena:
- 2 punkty za każde centrum sterowania za 1 rok serwisu;
c. centra wykorzystujące minimum 50% miedzianych łączy transmisyjnych oceniane będą ze współczynnikiem
1,2;
d. centra obsługujące urządzenia zasilania kolejowej trakcji elektrycznej będą oceniane ze współczynnikiem 1,6;
e. centra obsługujące inne urządzenia kolejowe, trakcję tramwajową metro i urządzenia zasilania innych
zarządów kolejowych oceniane będą ze współczynnikiem 1,1.
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu Wykonawcy składają w godzinach 8.00 – 14.00 w dni
robocze bez sobót, osoba do kontaktu w sprawach proceduralnych Maria Jułkowska - Czyż, tel. 697 041 686,
email: m.julkowska-czyz@pkpenergetyka.pl , sprawach technicznych Grzegorz Wolnowski tel. 697042141,
email: g.wolnowski@pkpenergetyka.pl
3. Wniosek musi stanowić odrębny dokument. Wraz z wnioskiem Wykonawcy składają wszelkie dokumenty
i oświadczenia, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu na adres Zamawiającego (PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Pomorski, ul. Czarnieckiego 8D pokój nr 19, budynek A) w kopertach
lub innych opakowaniach zabezpieczonych przed otwarciem. Dokumenty te należy przedstawić w formie
oryginałów albo kserokopii, z wyjątkami przewidzianymi w ogłoszeniu. Dokumenty złożone w formie kserokopii
muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Wniosek oraz wszystkie strony oświadczeń i dokumentów dołączonych do wniosku musi być
podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub przez pełnomocnika. Uprawnienie dla
osób podpisujących wniosek powinno wynikać z dokumentów złożonych przez Wykonawcę lub z załączonego
w oryginale bądź poświadczonego notarialnie za zgodność z oryginałem odpisu pełnomocnictwa.
Zaleca się, by:
- wniosek, oświadczenie i dokumenty były trwale złączone lub oprawione razem, sporządzone z zastosowanie
medium niezmywalnego (np. tuszu, atramentu itp.),
- strony wniosku, oświadczeń i dokumentów były ponumerowane
Wniosek składany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje
odpowiednio ustanowiony pełnomocnik.
Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający ich identyfikację.
Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób uprawnionych.
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4. Wszelkie koszty związane z przygotowanie i złożeniem wniosku ponosi Wykonawca
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku sporządzenia wniosku
lub załączenia do wniosków dokumentów w innym języku niż polskim, Zamawiający wymaga załączenia do
wniosku tłumaczenia na jeżyk polski poświadczonego przez Wykonawcę.
6. W niniejszym postępowaniu, z wyjątkami przewidzianymi w ogłoszeniu, oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia i informacje przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w postaci zeskanowanego
pisma.
7. Poniższe formularze do pobrania na stronie www.pkpenergetyka.pl.:
- Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym
- Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 50 ust.1
Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych)
- Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02 - 676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: administracja@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

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

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

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

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

Kod pocztowy: 02 - 676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-049033
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

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

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

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

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

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

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

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

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

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

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

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający _____
Część nr : _____

Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

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

i: _____

Waluta:

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

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

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

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

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

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

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

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

12

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

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

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

16

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

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

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