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29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 –
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I etap postępowania na:
Włączenie do systemu zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej
Katowice 3 odłączników linii LPN relacji PT Czechowice - PT
Oświęcim, stacji transformatorowej ST Porąbka oraz dostosowanie
do systemu zdalnego sterowania podstacji trakcyjnej PT Orzesze

Katowice, wrzesień 2015 r.
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Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na:
„Włączenie do systemu zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej

Katowice 3 odłączników LPN relacji PT Czechowice - PT Oświęcim, stacji
transformatorowej ST Porąbka oraz dostosowanie do systemu zdalnego
sterowania podstacji trakcyjnej PT Orzesze”

zgłaszam udział w niniejszym postepowaniu

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
(Nazwa i adres podmiotu gospodarczego)
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Miejsce składania wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu:
PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Górnośląski
ul. Damrota 8
40-022 Katowice
(Recepcja)

Wniosek wraz z wszystkimi dokumentami powinien być złożony w kopercie zamkniętej
z napisem:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na:
„Włączenie do systemu zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej

Katowice 3 odłączników linii LPN relacji PT Czechowice- PT Oświęcim,
stacji transformatorowej ST Porąbka oraz dostosowanie do systemu
zdalnego sterowania podstacji trakcyjnej PT Orzesze”

Termin składania wniosków: 29.09.2015 r. godz. 1200

Ogólne informacje dotyczące wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz
dotyczące dokumentacji:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego.
3. Termin realizacji zamówienia – nie dłużej niż 60 dni od daty zawarcia umowy.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków udziału
w postępowaniu według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie przynajmniej jednego
z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
5. Do składania ofert Zamawiających zaprosi maksymalnie 5 Wykonawców, którzy uzyskają
najwyższą liczbę punktów według kryteriów podanych w pkt III.2.3 ogłoszenia
o zamówieniu.
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6. W przypadku, gdy nie będzie można dokonać zakwalifikowania 5 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 ogłoszenia o zamówieniu o większej wartości łącznie (wyrażonej w PLN netto).
7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone
w walucie innej niż PLN do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji
niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji
będzie sobota, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs
NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
8. Dokumenty stanowiące wniosek należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
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.
9. Dokumenty składane wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winne
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. 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.
10. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i dokumenty stanowiące załączniki do
wniosku powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Wszelkie podpisy muszą być złożone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. wraz
z imienną pieczątką osoby podpisującej).
11. Dokumenty tworzące wniosek winny być złożone w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz
w formie pisemnej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej). W razie rozbieżności
w dokumentach, decydujące są dokumenty tworzące wniosek złożone w formie pisemnej.
Uprawnienia dla osób podpisujących, o których mowa w niniejszym punkcie powinny
wynikać z dokumentów złożonych przez Wykonawcę lub z załączonego pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo składa się w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
12. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane na
adres: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Zakład Górnośląski w Katowicach,
ul. Damrota 8, 40 – 022 Katowice oraz napis: „Wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Włączenie do systemu zdalnego sterowania
z Nastawni Centralnej Katowice 3 odłączników linii LPN relacji PT CzechowicePT Oświęcim, stacji transformatorowej ST Porąbka oraz dostosowanie do systemu
zdalnego sterowania podstacji trakcyjnej PT Orzesze”.
13. W przypadku, gdy informacje zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
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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. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa powinien
dołączyć pisemne uzasadnienie objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa
14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów, dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty.
15. Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium w jednej z form wskazanych
w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 – tekst jedn. ze zm.) w wysokości 4 000 zł (słownie: czterytysiącezłotych
00/100). Sposób wniesienia wadium zostanie podany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
I. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki, dotyczące (zgodnie z art. 22.1 Pzp):
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Oświadczenie o spełnieniu
zgodnie z załącznikiem nr 1.

warunków udziału w postępowaniu należy sporządzić

II. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24.1 ustawy
Pzp
Niniejsze oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24.1. ustawy Pzp
należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 2.
III. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp.
Niniejsze oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie
z art. 26 ust. 2d Pzp należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 3.
W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej.
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IV. Kwalifikacje techniczne
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:
1. Zdolność techniczna – wymagane dokumenty:
1) przy wykonywanych robotach zatrudni kierownika robót posiadającego aktualne
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
r. nr 0, poz. 1409 z późn. zm.),
2) kierownik robót musi posiadać aktualny dokument (zaświadczenie), potwierdzający
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów,
3) wykaz min. 2 (dwóch) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat prac związanych
z montażem/modernizacją urządzeń zdalnego sterowania, sterującymi urządzeniami
elektrotrakcyjnymi i energetycznymi wraz z włączeniem ich do systemu zdalnego
sterowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,
odpowiadających swoim rodzajem pracom stanowiącymi przedmiot zamówienia
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, do wykazu należy dołączyć
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac wystawione przez wskazanych
w wykazach odbiorców (np. referencje),
4) wykaz min. 2 (dwóch) zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat prac związanych
z modernizacją lub budową nastawni centralnych, sterujących urządzeniami
elektrotrakcyjnymi i energetycznymi, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
za ten okres, odpowiadających swoim rodzajem pracom stanowiącymi przedmiot
zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, do wykazu należy
dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac wystawione przez
wskazanych w wykazach odbiorców (np. referencje),
5) kserokopie świadectw kwalifikacyjnych dopuszczających wskazanych imiennie co
najmniej 3 pracowników do eksploatacji urządzeń (E) i dozoru (D) powyżej 1 kV,
wystawionych przez SEP lub inną uprawnioną instytucję;
2. Doświadczenie zawodowe:
1) Ocenie podlegać będzie doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat
w zakresie zrealizowanych prac związanych z montażem/modernizacją urządzeń
zdalnego sterowania, sterującymi urządzeniami elektrotrakcyjnymi i energetycznymi
wraz z włączeniem ich do systemu zdalnego sterowania, prac związanych
z modernizacją lub budową nastawni centralnych sterującymi urządzeniami
elektrotrakcyjnymi i energetycznymi, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– za ten okres, odpowiadających swoim rodzajem pracom stanowiącymi przedmiot
zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz
z dokumentami potwierdzającymi wykonanie ich z należytą starannością.
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2) Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona przydzielając punkty według
następującej zasady:
a) montaż/modernizacja urządzeń zdalnego sterowania sterujących urządzeniami
elektrotrakcyjnymi i energetycznymi stacji energetycznej (podstacji trakcyjnej,
kabiny sekcyjnej lub rozdzielni energetycznej SN,WN) wraz z włączeniem ich do
systemu zdalnego sterowania – 0,5 pkt za każdą stację energetyczną (podstację
trakcyjną, kabinę sekcyjną lub rozdzielnię energetyczną SN,WN),
b) modernizacja/budowa
nastawni
centralnej
sterującej
urządzeniami
elektrotrakcyjnymi i energetycznymi – 1 pkt za każdą nastawnię centralną,
c) za każdą realizacje zadania jak w p-pkt. a i b w obiektach sterowania będących
własnością PKP Energetyka S.A. uzyskana liczba pkt. za realizacje zostanie
zwiększona przez pomnożenie o współczynnik 1,5,
d) za każdą realizacje zadania jak w p-pkt. a i b w obiektach sterowania będących
własnością PKP Energetyka S.A. wykonywaną przy zachowaniu ciągłości pracy
(ruchu) istniejącej nastawni zdalnego sterowania uzyskana liczba pkt. za tę
realizację zostanie zwiększona przez pomnożenie o współczynnik 1,5.
Oceniane będą doświadczenia zdobyte w ciągu ostatnich trzech lat na podstawie
dostarczonych referencji wystawionych przez właściciela lub zarządzającego urządzeniami
sterowanymi. Do składania ofert zostaną zaproszeni tylko wykonawcy, którzy uzyskają
minimum 15 punktów – nie więcej niż pięciu wykonawców.
3. Potencjał techniczny:
Wykonawca musi posiadać niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia oraz urządzenia
diagnostyczne do kontroli wszelkiego rodzaju pakietów i podzespołów elektronicznych, tj.:
a) tester pakietów BUSZ,
b) tester pakietów CZAT,
c) tester magistrali CAN-BUS,
d) tester telegrafii TgFm,
wykorzystywanych w systemie zdalnego sterowania i przesyłu danych.
V. Dokumenty potwierdzające sytuację finansowo – ekonomiczną
Potencjał ekonomiczny i finansowy Wykonawcy powinien zapewnić wykonanie zdania. W celu
potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej
wykonanie zamówienia, do wniosku należy dołączyć dokumenty (niezależnie od zadania/zadań,
na które Wykonawca złoży ofertę):
1. 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 200 000 zł. 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
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w trakcie realizacji umowy Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, mocą, którego
zobowiąże się do jego przedłużenia.
2. 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, potwierdzających, że Wykonawca osiągnął obroty na kwotę nie
mniejszą niż 500 000 zł – za ostatni rok obrotowy (rok 2014);
3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę
minimum 200 000 zł wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
VI. Dokumenty formalno – prawne
1. 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
2. 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 wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3. 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 wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4. 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
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5. 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
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VII. Dokumenty formalno-prawne (siedziba poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI. Pkt. 1,2,3 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
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na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2. Dokumenty, o których mowa w pkt VII ppkt 1a i 1c, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa
w pkt VII ppkt 1b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
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 VII ppkt. 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 Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Zapis VII pkt. 2 stosuje się
odpowiednio.
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.
IX. Ofertawspólna
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, zgodnie
z art. 23 ustawy prawo zamówień publicznych.
2. 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.
3. 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 2).
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22.1 Pzp składają łącznie wszyscy
Wykonawcy składający ofertę wspólną (załącznik nr 1).
5. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie IV ppkt.
1 i 2 uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę
wspólną.
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6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

ZATWIERDZAM:
DYREKTOR ZAKŁADU
Krzysztof Zabroń

Wykaz załączników:
Zał. nr 1 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22.1. ustawy
Pzp,
Zał. nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24.1.
ustawy Pzp,
Zał. nr 3 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
zgodnie z art. 26 ust. 2 d. ustawy Pzp,
Zał. nr 4 - Wzór wykazu wykonanych usług
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Załącznik nr 1
Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22.1. ustawy Pzp.

………………………………………………………………………….
(nazwa podmiotu gospodarczego)
………………………………………………………………………….
(dane adresowe )
………………………………………………………………………….
(telefon )
………………………………………………………………………….
(fax )
………………………………………………………………………….
(e-mail )

Oświadczam(y) że, zgodnie z art. 22.1 Pzp, spełniamy warunki udziału w postępowaniu
pn.: „Włączenie do systemu zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Katowice 3
odłączników linii LPN relacji PT Czechowice - PT Oświęcim, stacji transformatorowej ST
Porąbka oraz dostosowanie do systemu zdalnego sterowania podstacji trakcyjnej PT
Orzesze”, 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.

………………………………………………………………………………………….
Data, miejscowość i podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy
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Załącznik nr 2
Wzór Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24.1.
ustawy Pzp
………………………………………………………………………….
(nazwa podmiotu gospodarczego)
………………………………………………………………………….
(dane adresowe )
………………………………………………………………………….
(telefon )
………………………………………………………………………….
(fax )
………………………………………………………………………….
(e-mail )

Oświadczam, 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.: „Włączenie do systemu zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Katowice 3
odłączników linii LPN relacji PT Czechowice- PT Oświęcim, stacji transformatorowej ST
Porąbka oraz dostosowanie do systemu zdalnego sterowania podstacji trakcyjnej PT Orzesze”.

………………………………………………………………………………………….
Data, miejscowość i podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy
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Załącznik nr 3
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp

………………………………………………………………………….
(nazwa podmiotu gospodarczego)
………………………………………………………………………….
(dane adresowe )
………………………………………………………………………….
(telefon )
………………………………………………………………………….
(fax )
………………………………………………………………………….
(e-mail )

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

………………………………………………………………………………………….
Data, miejscowość i podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy

----------------------* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4
WZÓR
Wykaz wykonanych usług

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

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

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

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Włączenie do systemu zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Katowice 3 odłączników
linii LPN relacji PT Czechowice - PT Oświęcim, stacji transformatorowej ST Porąbka oraz
dostosowanie do systemu zdalnego sterowania podstacji trakcyjnej PT Orzesze (SIWZ nr EZ9Ez6g-4202/10/2015), oświadczamy, że zrealizowaliśmy z należytą starannością następujące
usługi:

Lp.

Podmiot, na rzecz którego
realizowane były usługi

Przedmiot usługi

Wartość
wykonanej
usługi
(w zł netto)

Data
wykonania
usługi

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. usług.

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

Uwagi

