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1. Postanowienia ogólne
1.1. Użyte w SIWZ określenia oznaczają:
a) Zamawiający: PKP Energetyka Obsługa Sp z o.o. w imieniu którego postepowanie
przeprowadzi:
PKPE
Holding
Sp.
z
o.o.
z
siedzibą
w Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681, NIP: 527-27-29-278,
b) Oferent – osoba fizyczna, osoba prawna albo podmiot nieposiadający osobowości
prawnej, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę lub zawarł umowę
w sprawie zamówienia.
1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści SIWZ w każdym czasie. Każda
wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla
podmiotów biorących udział w postępowaniu. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ,
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert lub wyznaczyć czas na złożenie aktualizacji oferty.
1.3. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający treść
zapytań, bez ujawniania ich źródła, oraz treść wyjaśnienia, może przekazać wszystkim
Oferentom. Jeśli zmiany wynikające z udzielonych wyjaśnień treści SIWZ spowodują
konieczność udzielenia Oferentom dodatkowego czasu na sporządzenie wniosków,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo
odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn. Termin
zadawania pytań upływa 21.01.2019 o godz. 10:00.
2. Tryb postępowania
2.1. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
2.2. Pierwszy etap postępowania jest prowadzony w trybie zapytania ofertowego rozesłanego
pocztą elektroniczną. Zamawiający może przeprowadzić drugi etap postępowania w trybie
negocjacji, z zastrzeżeniem iż do udziału w negocjacjach mogą zostać zaproszeni wybrani
Oferenci.
2.3. Zaproszenie w przypadku negocjacji będzie wskazywać:
a) przedmiot negocjacji,
b) informacje o sposobie/miejscu przeprowadzenia negocjacji – Zamawiający dopuszcza
przeprowadzenie negocjacji z wykorzystaniem urządzeń zdalnej komunikacji, w tym
aukcji elektronicznej,
c) termin przeprowadzenia negocjacji.
2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania (jak również
unieważnienia i powtórzenia każdego jego etapu) albo też do wprowadzenia dodatkowego,
uzupełniającego etapu, bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne
roszczenia wobec Zamawiającego.
2.5. W przypadku powtórzenia któregoś z etapów, Zamawiający poinformuje uczestniczących
w tym etapie Oferentów o terminie i warunkach powtórnego przeprowadzenia tego etapu.
2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów dodatkowych wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert,
2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Oferenta/Oferentów oraz do
zawarcia umowy z więcej niż jednym wyłonionym Oferentem, przy czym zakres umowy może
obejmować całość lub część zakresu postępowania.
2.8. Oferent składając ofertę musi zapewnić dokładną identyfikację firmy oraz podpisy osób
upoważnionych do reprezentacji Oferenta w zakresie niniejszego postępowania ofertowego.
2.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
2.10. Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego
zapytania ofertowego jako poufnych. Informacje dotyczące faktu zaproszenia oferenta do
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udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji
handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez oferenta jedynie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiającego na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich
informacji.
2.11. Oferta złożona przez Oferenta będzie ważna przez 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia
oferty.
2.12. Wszystkie koszty przygotowania oferty i jej złożenia obciążają wyłącznie Oferenta.
3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty związane z demontażem starych konstrukcji
wsporczych sieci trakcyjnej, tj. demontaż konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej i usuniecie
rozkruszonego fundamentu, w ilości ok. 188 szt. wraz z transportem i utylizacją gruzu oraz
zagęszczenie gruntu i uzupełnienie tłuczniem miejsc po zdemontowanych fundamentach
(dalej „Roboty ”Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia zawarta jest w OPZ
(Załącznik Nr 1).
3.2. Cena przedmiotu zamówienia zawierać będzie wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia i niezbędne do jego prawidłowego wykonania.
3.3. Oferent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie wady, w szczególności
zmniejszające wartość użytkową przedmiotu zamówienia.
4. Oferent usuwa wady nieodpłatnie, jeżeli ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji
Termin wykonania zamówienia
Oczekiwany termin wykonania:
- rozpoczęcie: 04.02.2019 r.,
- zakończenie: 29.03.2019 r.,
5. Warunki udziału w postępowaniu, oświadczenia i dokumenty wymagane od Oferentów
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie;
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację
przedmiotu zamówienia;
d) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
związanych z realizacją niniejszego zamówienia.
e) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zmówienia w kwocie co najmniej 200 000 złotych na jedno
zdarzenie ubezpieczeniowe;
f) odbył wizję lokalną i zapoznał się z terenem budowy oraz jego otoczeniem,
g) że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
h) że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu
i) o opłaceniu składki na ubezpieczenie z tytułu posiadanych uprawnień dla wszystkich
osób, które będą pełniły samodzielne funkcje techniczne na budowie, posiadających
stosowne uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi;
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k) że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie co najmniej 200 000 złotych
na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe;
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent zobowiązany jest złożyć
następujące dokumenty:
- pełnomocnictwo do składania ofert (jeżeli oferta została podpisana w inny sposób niż
wskazany w dokumentach rejestrowych Oferenta: KRS/CEiDG).
- wykaz osób, które będą pełniły samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik
budowy i kierownicy robót)
5.2. Zamawiający zastrzega, że może żądać niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji wystosowanych przez Zamawiającego
drogą elektroniczną.
5.3. Ze strony Zamawiającego upoważniony do kontaktów z Oferentami jest:
Mariusz Białymazur – tel.: (+48) 697 042 095, e-mail: m.bialymazur@pkpeholding.pl
5.4. Wszelką korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres:

m.bialymazur@pkpeholding.pl
6. Wadium
Nie dotyczy
7. Opis sposobu przygotowania oferty
7.1.
Ofertę stanowi:
a) wypełniony Formularz Ofertowy, którego wzór przedstawia Załącznik nr 2,
b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 5.1 oraz 5.2
7.2.
Dokumentacja ofertowa powinna być sporządzona w języku polskim.
7.3.
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej (format PDF)
7.4.
Zamawiający może zażądać dodatkowo oferty w wersji edytowalnej.
8.

Miejsce oraz termin składania ofert
8.1.
Oferty w I etapie postępowania należy przesłać na adres poczty elektronicznej
m.bialymazur@pkpeholding.pl w terminie do godz. 10:00 dnia 25.01.2019.
8.2.
Oferty złożone po terminie mogą zostać nieuwzględnione.
8.3.
Wszelkie żądane przez Zamawiającego wyjaśnienia lub uzupełnienia, powinny być
dostarczone w wersji elektronicznej (zgodnie z wymaganym formatem), w terminie
oznaczonym w wezwaniu. Przekroczenie tego terminu może skutkować odrzuceniem oferty.

9. Waluta rozliczenia zobowiązań finansowych
Zamawiający zastrzega, iż wszelkie rozliczenia związane z niniejszym postępowaniem będą
dokonywane w PLN.
10. Ogólne warunki umowy
10.1. Wstępny wzór umowy stanowi Załącznik Nr 1a do SIWZ.
10.2. Wartości umowne, w okresie jej obowiązywania, nie podlegają waloryzacji.
10.3. Za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje się wynagrodzenie ryczałtowe.
10.4. Płatności za realizację przedmiotu zamówienia będą regulowane przez Zamawiającego,
w terminie 60 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
11. Wynik postępowania, zawarcie umowy
11.1. Wynik postępowania podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie organy Zamawiającego.
11.2. W przypadku zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie pkt 1, Oferent zostanie
powiadomiony o tym fakcie.
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11.3. Na żądanie Zamawiającego wybrany Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
12. Postanowienia końcowe
12.1. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
12.2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
12.3. Lista załączników:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1a –Wzór umowy
Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego;
Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą pełniły obowiązki kierownika budowy
i kierowników robót;
Załącznik nr 4 – Dokumentacja techniczna w formie elektronicznej:
Załącznik nr 5 – Instrukcja dla wykonawców/dostawców stosowania wymagań ochrony
środowiska;
Załącznik nr 6 – Oświadczenie do Instrukcji dla wykonawców/dostawców stosowania
wymagań ochrony środowiska;
Załącznik nr 7 - Podstawowe wymagania w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
Załącznik nr 8 - Zobowiązania podmiotu wykonującego świadczenie na rzecz Spółki na
podstawie umowy cywilnoprawnej do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ nr HZL12-2/MB/19
................................., dnia ............................
Dane Oferenta:
nazwa
........................................
adres

........................................

nr telefonu

........................................

adres e-mail

........................................

FORMULARZ OFERTOWY
Przedkładamy ofertę na realizację zamówienia w postępowaniu pod nazwą:

1. Demontaż odcinków kablowych linii PKP-11 i PKP-12 30kV.
2. Demontaż odcinków napowietrznych linii PKP-11 i PKP-12 30kV.
zgodnie z warunkami przedstawionymi w SIWZ następującą ofertę:
Cena netto PLN: …………….. (słownie: ………………………………………. PLN)
Oferowany termin realizacji: ……..
Jednocześnie:
W związku z ogłoszonym postępowaniem na: „Przedkładamy ofertę na realizację zamówienia w
postępowaniu pod nazwą:

1. Demontaż odcinków kablowych linii PKP-11 i PKP-12 30kV.
2. Demontaż odcinków napowietrznych linii PKP-11 i PKP-12 30kV.
oświadczamy, że:
1) spełniamy warunki udziału w postępowaniu stosownie do punktu 5.1 SIWZ.
2) nie wszczęto wobec naszej firmy postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości
naszej firmy,
3) nie zalegamy z uiszczeniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
4) wszystkie udzielone naszej firmie zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat zostały wykonane
z należytą starannością,
5) akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia i warunki określone w SIWZ oraz
załącznikach do niego,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ,
II.

w ostatnich 3latach Nasza firma wykonała prace/usługi o podobnym charakterze.

III. W przypadku wyboru naszej oferty:
1. zobowiązujemy się zawrzeć Umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach
określonych w SIWZ, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
2. zobowiązujemy się, do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,
IV. Płatności za realizację przedmiotu zamówienia należy dokonywać na niżej wskazany numer
rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………..
V. Osobą

uprawnioną

do

kontaktu

jest………………………………,

nr

w

sprawach

telefonu

niniejszej

komórkowego:

oferty

oraz

postępowania

………………………,

adres

mailowy:……………………
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VI.

Zamawiający ma wdrożony Kodeks Dostawców i Wykonawców, udostępniony pod adresem
www:

https://www.pkpenergetyka.pl/O-PKP-Energetyka/Spoleczna-odpowiedzialnosc/Kodeks-

Dostawcow-i-Wykonawcow . Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z treścią
Kodeksu, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do zastosowania jego zasad w swoich
działaniach dotyczących współpracy z Zamawiających.

…………………………………….
(miejscowość i data)
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………………………………………….
Czytelny podpis Oferenta
lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 3 do SIWZ nr HZL12-2/MB/19

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ PEŁNIŁY OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY I KIEROWNIKÓW ROBÓT

WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oświadczam/-y, że do pełnienia obowiązków kierownika budowy i kierowników robót wyznaczamy
następujące osoby:
L.p.

Branża

Imię i nazwisko

1
2
3
4
…

…………………………………….
(miejscowość i data)
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………………………………………….
Czytelny podpis Oferenta
lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 5 do SIWZ nr HZL12-2/MB/19

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Postanowienia ogólne.
1.

Wykonawcy realizujący zamówienia na rzecz Zamawiającego obowiązani są:
1)

przestrzegać przepisów ochrony środowiska dotyczących w szczególności:
a)

ochrony gleby, wody i powierzchni ziemi przez niedopuszczanie do zanieczyszczeń
szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi
substancje i mieszaniny niebezpieczne,

b)

oszczędnego korzystania z wody,

c)

utrzymania czystości i porządku w rejonie pracy, użytkowanym terenie lub obiekcie,

d)

składowania powstałych odpadów w sposób zapewniający ochronę środowiska
i w sposób uzgodniony z zamawiającym,

e)

posiadania aktualnych kart charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych
przed wprowadzeniem na teren realizowania zamówienia dla Zamawiającego,

f)

używania fabrycznych pojemników do substancji i mieszanin niebezpiecznych
z odpowiednimi zabezpieczeniami i oznakowaniem.

2)

wykonywać wymagane przepisami ochrony środowiska lub określone w decyzjach
administracyjnych środki techniczne chroniące środowisko,

3)

stosować właściwe rozwiązania technologiczne wynikające z przepisów lub decyzji
administracyjnych,

4)

dotrzymywać wymaganych prawem badań i kontroli wynikających z przepisów prawa,
standardów emisyjnych oraz określonych w pozwoleniach warunków emisji.

2.

Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest podpisanie przez Wykonawcę
Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

3.

Na terenie prowadzenia robót budowlanych należy podjąć wszelkie środki w celu ochrony
istniejącej, nieprzeznaczonej do usunięcia roślinności.

4.

W miejscu prowadzenia robót zabronione jest mycie pojazdów oraz sprzętu budowlanego.

Gospodarka odpadami.
1.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca obowiązany jest prowadzić gospodarkę odpadami,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.

Wszelkie prace winny być prowadzone w taki sposób, aby minimalizować ilość powstających
odpadów na terenie prowadzonych robót budowlanych oraz ograniczać do niezbędnego
minimum zasięg terenu i technicznej ingerencji w zasoby ziemi i wody, poprzez:

3.

1)

właściwe przygotowanie i organizację zaplecza budowy i maszyn,

2)

odzysk i selektywne gromadzenie materiałów budowlanych,

3)

rozdzielne gromadzenie gruntu usuniętego z wykopów, odpadów gruzu w mieszaninie
z masami ziemnymi, odpadów gruzu do ewentualnego wykorzystania w formie
przetworzonej,

4)

wyposażenie placu i zaplecza budowy w stanowiska selektywnego gromadzenia odpadów,
stosownie do rodzajów i możliwości wykorzystania lub unieszkodliwiania.

Odpady winny zostać przekazane podmiotowi, który posiada stosowne decyzje administracyjne,
dotyczące np. transportu, zbierania, przetwarzania odpadów.
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4.

Odpady winny być usuwane z miejsca wykonywania robót budowlanych bez zbędnej zwłoki.

5.

Odpady wytworzone w wyniku prowadzonych robót budowlanych powinny być zbierane,
przechowywane i magazynowane w sposób selektywny przy zastosowaniu środków
zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.

6.

Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny, nie budzący wątpliwości co do ich rodzaju
(np. oznaczone nazwą odpadu).

7.

W przypadku zbierania odpadów mogących powodować wycieki, miejsce magazynowania winno
być wyposażone w środki neutralizujące.

8.

W miejscu prowadzenia robót budowlanych zabronione jest spalanie odpadów, przedmiotów, itp.

Magazynowanie substancji i/lub mieszanin niebezpiecznych.
1.

Substancje i/lub mieszaniny niebezpieczne przewidziane do wykonania prac na terenie
prowadzonych robót budowlanych należy składować w sposób zapewniający ochronę
środowiska.

2.

Wszystkie wwożone na teren prowadzonych robót budowlanych oraz użytkowane na terenie
prowadzonych robót substancje i/lub mieszaniny niebezpieczne należy tak zabezpieczyć, aby
maksymalnie zminimalizować zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego.

3.

Miejsce magazynowania substancji i/lub mieszanin niebezpiecznych powinno być wyposażone
w środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia, środki ograniczające ich
rozprzestrzenianie, oraz pojemniki służące do zbierania zanieczyszczeń wraz z zużytymi
neutralizatorami.

Zagrożenia i awarie środowiskowe.
1.

Zaplecze budowy, na którym będzie parkował sprzęt budowlany i środki transportu powinno być
zorganizowane w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń do
środowiska gruntowego.

2.

Niesprawne maszyny powodujące zwiększenie oddziaływania akustycznego czy emisji
zanieczyszczeń do atmosfery należy eliminować z pracy.

3.

W przypadku konieczności naprawy sprzętu w miejscu prowadzenia robót, teren należy
zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekiem płynów eksploatacyjnych. W miejscu naprawy
należy posiadać materiały sorpcyjne. W miarę możliwości naprawę należy wykonać na szczelnym
podłożu.

4.

Jeżeli pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności, wystąpiło zanieczyszczenie wody,
gleby lub powietrza atmosferycznego i doszło do zagrożenia środowiska, należy postępować tak,
aby zminimalizować skutki zanieczyszczenia w sposób właściwy dla rodzaju zanieczyszczenia.

5.

O wystąpieniu awarii środowiskowej należy niezwłocznie powiadomić osobę wskazana w
Umowie do kontaktu z ramienia Zamawiającego.
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Załącznik nr 6 do SIWZ nr HZL12-2/MB/19
OŚWIADCZENIE

W imieniu …………………………………………………………….………….…..………….
……………………………………………………………………………………………………
(wpisać nazwę i adres podwykonawcy)
realizującego umowę znak/nr ……….…………….……………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………
na rzecz PKP Energetyka S.A. – …………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
(wpisać nazwę Zakładu/jednostki organizacyjnej Spółki i adres)

zobowiązuję się do:
1.

Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad ochrony środowiska w zakresie
świadczonego zamówienia.

2.

Zapoznania wszystkich osób biorących udział w realizacji zamówienia z treścią Instrukcji dla
Podwykonawców, nie później niż przed rozpoczęciem realizacji umowy.

W imieniu i za Podwykonawcę zobowiązanie podjął:
nazwisko i imię ……………………………….……………………………………..………….
stanowisko/funkcja …………………………………………………………………………….
na podstawie upoważnienia nr…………………. z dnia……………………….. wydanego
przez*………………………………………………. legitymujący się dokumentem tożsamości
………………………….………………………
wydanym
przez……………………………..…
…………………………………………………………………………..

…………………………………, dnia ………………... 20 …... r.
(miejscowość)
…………………………………..
(podpis składającego oświadczenie)
* Upoważnienie wydane zgodnie z KRS
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Załącznik nr 7 do SIWZ nr HZL12-2/MB/19
Podstawowe wymagania w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
podmiotów należących do Grupy Kapitałowej PKP Energetyka przez osoby wykonujące
świadczenie na podstawie umów cywilnoprawnych
1. Informację sklasyfikowaną jako stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa podmiotu należącego do
Grupy
Kapitałowej
PKP
Energetyka
oznacza
się
klauzulą
„TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA” wraz z dodaniem nazwy i formy prawnej Spółki z Grupy Kapitałowej
PKP Energetyka, której ta tajemnica dotyczy.
2. Wykonawca (strony) zobowiązane są do:
a) ochrony przekazanych informacji, dokumentów i materiałów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa podmiotu z Grupy Kapitałowej PKP Energetyka przed nieuprawnionym
ujawnieniem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
b) korzystania z przekazanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podmiotu
z Grupy Kapitałowej PKP Energetyka jedynie w celach związanych z wykonaniem umowy;
c) nie rozpowszechniania, nie rozprowadzania, nie powielania, nie ujawniania
w jakikolwiek sposób lub jakiejkolwiek formie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa podmiotu z Grupy Kapitałowej PKP Energetyka osobom trzecim bez
uprzedniej zgody tego podmiotu;
d) przechowywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podmiotu z Grupy
Kapitałowej PKP Energetyka w warunkach zapewniających niemożność dostępu do nich
osób nieupoważnionych zarówno w postaci materialnej jak i nośników i systemów
teleinformatycznych;
e) przekazywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podmiotu z Grupy
Kapitałowej PKP Energetyka utrwalonych w formie materialnej i elektronicznej wyłącznie
w sposób uniemożliwiający jej ujawnienie.
3. W celu zapewnienia właściwej ochrony i bezpieczeństwa informacji:
a) dokument zawierający informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa podmiotu z Grupy
Kapitałowej PKP Energetyka może powielić tylko i wyłącznie właściciel informacji;
b) przekazanie i obieg dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
podmiotu z Grupy Kapitałowej PKP Energetyka odbywa się za pisemnym pokwitowaniem;
c) dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa przesyła się za
potwierdzeniem odbioru;
d) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa podmiotu z Grupy Kapitałowej PKP
Energetyka można przesyłać przy użyciu poczty elektronicznej wyłącznie po zastosowaniu
kryptograficznych środków technicznych;
e) po zrealizowaniu umowy (projektu, zadania), Wykonawca zwraca podmiotowi z Grupy
Kapitałowej PKP Energetyka (właścicielowi informacji) wszystkie pobrane dokumenty
zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa tego podmiotu (o ile
postanowienia umowy tak stanowią).
4. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania podmiotu z Grupy Kapitałowej
PKP Energetyka (właściciela informacji) o jakichkolwiek przypadkach usiłowania lub naruszenia
wymagań i procedur bezpieczeństwa informacji, niezależnie od tego, czy będą to działania
celowe czy przypadkowe.
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Załącznik nr 8 do SIWZ nr HZL12-2/MB/19
Zobowiązanie podmiotu wykonującego świadczenie na rzecz Spółki na podstawie umowy
cywilnoprawnej do zachowania tajemnicy
przedsiębiorstwa należącego do Grupy Kapitałowej PKP Energetyka
......................................
(miejscowość, data)

......................................................
(imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz wszystkie
dane wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa)

.......................................................
(adres lub siedziba)

Zobowiązanie
Zobowiązuję
się/
Zobowiązujemy
się
za
siebie
i
podwykonawców*)
do
zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa należącego do Grupy Kapitałowej PKP Energetyka
udostępnionej w związku z udziałem w postępowaniu o nrze: HZL12-2/MB/19 w sprawie zadania:

1. Demontaż odcinków kablowych linii PKP-11 i PKP-12 30kV.
2. Demontaż odcinków napowietrznych linii PKP-11 i PKP-12 30kV.
Oświadczam, że zapoznałem się/Oświadczamy, że zapoznaliśmy się *) z „Podstawowe wymagania
w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotów należących do Grupy Kapitałowej PKP
Energetyka przez osoby wykonujące świadczenie na podstawie umów cywilnoprawnych”.
Niniejsze zobowiązanie stanowi integralną część wyżej wymienionego Zapytania.

…………………………………….
(miejscowość i data)

*)

………………………………………….
Czytelny podpis Oferenta
lub osoby upoważnionej)

należy wpisać właściwą wersję
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