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Niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie

tak

nie

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: PKP Energetyka S.A.
Adres pocztowy: ul. Hoża 63/67
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-681

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 223919085

Osoba do kontaktów: Artur Krysiak, Rafał Wyka
E-mail: a.krysiak@pkpenergetyka.pl

Faks: +48 223919297

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: (URL) www.pkpenergetyka.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do dokumentów: (URL) _____
Elektroniczne składanie kandydatur i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
W celu podania bardziej szczegółowych informacji proszę wypełnić załącznik A.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i kandydatury 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
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych
Inny:

_____
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I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:
tak
(jeżeli tak, więcej informacji o tych podmiotach zamawiających można podać w załączniku A)
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Sekcja II: Przedmiot systemu kwalifikowania
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Budowa podstacji trakcyjnych

II.2) Rodzaj zamównienia: Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która
najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane

Dostawy

Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług
w załączniku C2

II.3) Opis robót budowlanych, usług lub towarów zamawianych w ramach systemu kwalifikowania:
Budowa podstacji trakcyjnych polegająca w szczególności na:
1. budowie budynku technologicznego podstacji trakcyjnej wraz z wewnętrznymi instalacjami wodnokanalizacyjnymi i wentylacji,
2. budowie instalacji zewnętrznych w zakresie przyłącza wody, przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej wraz ze studniami chłonnymi i urządzeniami odprowadzenia wód deszczowych,
3. budowie fundamentów dla urządzeń rozdzielni napowietrznej 110 kV, przepustów rurowych dla kabli
elektroenergetycznych,
4. budowie dróg wewnętrznych i drogi dojazdowej do rozdzielni 110kV oraz ogrodzenia,
5. budowie odwodnienia terenu rozdzielni oraz wykonanie niwelacji i zazielenienia terenu rozdzielni 110kV,
6. inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45000000
45100000
45200000
45400000
45500000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.5) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
tak

nie

-------------------- (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Kwalifikacja do systemu:
(W przypadku, gdy niniejsze informacje są obszerne i oparte na dokumentach dostępnych dla
zainteresowanych dostawców, wykonawców lub usługodawców, wystarczy podać streszczenie głównych
warunków i metod oraz odniesienie do tych dokumentów)
Warunki do spełnienia przez wykonawców w
odniesieniu do ich kwalifikacji

Metody weryfikacji każdego z tych warunków

C. OCENA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM USTANOWIENIA
A. O dopuszczenie do udziału w Systemie
Kwalifikowania Wykonawców (dalej również: System) SYSTEMU KWALIFIKOWANIA WYKONAWCÓW (pkt
ubiegać się mogą wykonawcy, wobec których brak jest III.1.1). ppkt A i B) – DOKUMENTY WYMAGANE OD
podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie WYKONAWCY:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków, o których
art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
(dalej: Pzp) oraz spełniający warunki określone w ppkt mowa w pkt III.1.1). ppkt B. Ogłoszenia o systemie
kwalifikowania – zamówienia sektorowe (dalej:
B. poniżej.
Ogłoszenie). Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2
B. O dopuszczenie do udziału w Systemie mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące do Ogłoszenia.
2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej postępowania dotyczącego ustanowienia Systemu w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp:
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza 2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. Wzór
szczegółowego warunku w tym zakresie.
oświadczenia zawiera Załącznik nr 3 do Ogłoszenia;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykażą
należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do udziału w Systemie, a jeżeli okres prowadzenia
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
jednego Obiektu Energetycznego, którego wartość
2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
robót budowlanych wynosiła nie mniej niż 1 milion zł
dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w
(netto) lub co najmniej jednej Podstacji Trakcyjnej,
której wartość robót budowlanych wynosiła nie mniej niżSystemie;
2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika
1 milion zł (netto).
Zamawiający za „Obiekt Energetyczny” uważa budynek urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia,
stacji energetycznej/elektroenergetycznej wraz z
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
zagospodarowaniem terenu wokół stacji.
Zamawiający za „Podstację Trakcyjną” uważa budynek odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
stacji energetycznej/elektroenergetycznej, której
podstawowym zadaniem jest zasilanie kolejowej sieci właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie
trakcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół
do udziału w Systemie;
podstacji trakcyjnej.
2.4. aktualne zaświadczenie właściwego
Zamawiający za „wykonanie” uważa budowę lub
przebudowę – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
– Obiektu Energetycznego lub Podstacji Trakcyjnej, o Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
których mowa powyżej.
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem
lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
3.1. kierownik branży konstrukcyjno-budowlanej –
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
wymagania:
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3.1.1. Uprawnienia Budowlane do kierowania robotami miesiące przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do udziału w Systemie;
bez ograniczeń,
2.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego
3.1.2. doświadczenie zawodowe na stanowisku
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp,
kierownika budowy - min. 5 lat oraz w ciągu ostatnich 5 wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
lat pełnienie funkcji kierownika budowy na min. jednym dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w
Obiekcie Energetycznym lub jednej Podstacji Trakcyjnej Systemie;
o wartości nie mniejszej niż 1 milion zł (netto);
2.6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego
3.2. kierownik branży instalacyjnej – wymagania:
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp,
3.2.1. Uprawnienia Budowlane do kierowania robotami wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
Systemie.
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
3. w celu wykazania spełniania warunku, o którym
ograniczeń,
mowa w pkt III.1.1). ppkt B.2. Ogłoszenia – wykaz
3.2.2. doświadczenie zawodowe na stanowisku
robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich
kierownika robót - min. 5 lat;
pięciu lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie
3.3. kierownik branży drogowej – wymagania:
do udziału w Systemie, a jeżeli okres prowadzenia
3.3.1. Uprawnienia Budowlane do kierowania robotami działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
3.3.2. doświadczenie zawodowe na stanowisku
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
kierownika robót - min. 5 lat.
najważniejszych robót (tj. niezbędnych do wykazania
Przez pojęcie „Uprawnienia Budowlane" rozumie się
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o
uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia
którym mowa w pkt III.1.1). ppkt B.2. Ogłoszenia),
7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013
określających, czy roboty te zostały wykonane w
r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
prawidłowo ukończone.
budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 ze zm.) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie,
które zostały wydane na podstawie wcześniej
o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane,
obowiązujących przepisów, albo odpowiadających im wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,
przepisów obowiązujących w krajach członkowskich
o których mowa powyżej. Wzór wykazu zawiera
UE.
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:
4. w celu wykazania spełniania warunku, o którym
4.1. uzyskali w ostatnich trzech latach obrotowych
mowa w pkt III.1.1). ppkt B.3. Ogłoszenia:
średnie roczne przychody ze sprzedaży (netto i
4.1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w
zrównane z nimi) o wartości nie mniejszej niż 4 miliony wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za
zł,
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
4.2. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
w wysokości nie mniejszej niż 1,5 miliona zł,
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
4.3. posiadają opłacone ubezpieczenie od
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na osobami. Wzór wykazu zawiera Załącznik nr 5 do
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 miliony złotych Ogłoszenia;
na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe.
4.2. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
Ogłoszeniem uprawnienia. Wzór oświadczenia zawiera
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia;
4.3. na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 2 Pzp,
Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę
kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie
uprawnień budowlanych przez osoby wymienione w
pkt III.1.1). ppkt B.3.1. – B.3.3. Ogłoszenia, wydanych
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
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funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r.,
Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo
odpowiadającym im przepisom obowiązującym w
krajach członkowskich UE;
4.4. na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 2 Pzp,
Zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę,
w stosunku do osób wymienionych w pkt III.1.1).
ppkt B.3.1. – B.3.3. Ogłoszenia, zaświadczeń o
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
5. w celu wykazania spełniania warunku, o którym
mowa w pkt III.1.1). ppkt B.4.1. Ogłoszenia – część
sprawozdania finansowego (rachunek zysków i strat /
sprawozdanie z całkowitych dochodów), a w przypadku
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i należności –
za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Przez okres ostatnich trzech lat obrotowych
Zamawiający rozumie te lata, za które wykonawca
posiada już zatwierdzone sprawozdania finansowe.
6. w celu wykazania spełniania warunku, o którym
mowa w pkt III.1.1). ppkt B.4.2. Ogłoszenia – informacja
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące
przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do
udziału w Systemie.
7. w celu wykazania spełniania warunku, o którym
mowa w pkt III.1.1). ppkt B.4.3. Ogłoszenia – opłacona
polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca winien udowodnić zamawiającemu fakt
opłacenia polisy, np. poprzez załączenie do polisy
dowodu opłacenia wymagalnej składki.
D. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W SYSTEMIE
KWALIFIKOWANIA WYKONAWCÓW
1. Wobec każdego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o dopuszczenie do udziału w
Systemie występować musi brak podstaw do jego
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
Pzp.
2. Warunki, o których mowa w pkt III.1.1). ppkt
B. Ogłoszenia, Zamawiający uzna za spełnione,
jeżeli zostaną one spełnione łącznie przez
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
dopuszczenie do udziału w Systemie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o dopuszczenie
do udziału w Systemie składają łącznie:

PL Formularz standardowy 07 - Ogłoszenie o systemie kwalifikowania - zamówienia sektorowe

6 / 17

3.1. oświadczenie, o którym mowa w pkt III.1.1). ppkt
C.1. Ogłoszenia;
3.2. dokumenty, o których mowa w pkt III.1.1). ppkt C.3.
– C.7. Ogłoszenia.
4. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
dopuszczenie do udziału w Systemie składa odrębnie
dokumenty, o których mowa w pkt III.1.1). ppkt C.2.
Ogłoszenia.
E. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, 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 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie
do udziału w Systemie, z tym że w przypadku gdy
w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
F. WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB
MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów:
1.1. o których mowa w pkt III.1.1). ppkt C.2.2. – C.2.4.
i ppkt C.2.6). Ogłoszenia – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
1.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do
udziału w Systemie,
1.1.2. nie zalega z uiszczaniem 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 złożenia wniosku o dopuszczenie
do udziału w Systemie,
1.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania
się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie
do udziału w Systemie,
1.2. o którym mowa w pkt III.1.1). ppkt C.2.5.
Ogłoszenia składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,
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w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w
Systemie.
2. 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.1.1). ppkt F.1. Ogłoszenia, 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. Zapisy dotyczące terminów,
o których mowa w pkt III.1.1). ppkt F.1. Ogłoszenia
stosuje się odpowiednio.
G. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, 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.
2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków,
o których mowa w pkt III.1.1). ppkt B. Ogłoszenia,
będzie polegał na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp,
zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, żąda:
2.1. w przypadku warunków, o których mowa w pkt
III.1.1). ppkt B.4. Ogłoszenia – dokumentów, o których
mowa w pkt III.1.1). ppkt C.5. – C.7. Ogłoszenia.
2.2. dokumentów dotyczących w szczególności:
2.2.1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
2.2.2. sposobu wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
2.2.3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył
wykonawcę z innym podmiotem,
2.2.4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
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3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w pkt III.1.1). ppkt B. Ogłoszenia,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części zamówienia,
zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt III.1.1). ppkt C.2. oraz ppkt E.
Ogłoszenia.

III.1.2) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.1.1) 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. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
IV.1.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.2) Informacje administracyjne:
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy)
EU103-2100/182/14
IV.2.2) Okres obowiązywania systemu kwalifikowania:
Okres ważności: od dnia 14/06/2014 (dd/mm/rrrr) Do: 31/05/2017 (dd/mm/rrrr)
Czas nieokreślony
Inny
IV.2.3) Informacje o wznowieniach: (jeżeli dotyczy)
Przedłużenie okresu obowiązywania systemu kwalifikowania

tak

nie

(jeżeli tak) Formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Jedno lub więcej zamówień w ramach systemu kwalifikowania dotyczy projektu i/lub programu finansowanego
ze środków Unii Europejskiej
tak
nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____
VI.2) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
A. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający ustanawia System dla kategorii: roboty budowlane – budowa podstacji trakcyjnych.
2. Zamawiający ustanawia System do dnia 31 maja 2017 r.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia działania Systemu przed upływem terminu jego
obowiązywania, o którym mowa w pkt VI.2). ppkt A.2. Ogłoszenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji elementów Systemu.
5. Dopuszczenie wykonawcy do udziału w Systemie, wpisanie wykonawcy do wykazu zakwalifikowanych
wykonawców nie rodzi po stronie wykonawcy roszczenia o udzielenie zamówienia publicznego w ramach
Systemu.
6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami w formie
pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną (skan podpisanego pisma), z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w pkt VI.2). ppkt B. Ogłoszenia.
7. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. Wszelkie koszty związane z udziałem w Systemie obciążają wykonawcę.
B. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W SYSTEMIE
KWALIFIKOWANIA WYKONAWCÓW
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Systemie (dalej: Wniosek) składa się, pod rygorem nieważności, w
formie pisemnej.
2. Na Wniosek składają się:
2.1. wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w Systemie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1
do Ogłoszenia,
2.2. dokumenty składane przez wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z pkt III.1.1). Ogłoszenia.
3. Wniosek powinien stanowić odrębny dokument podpisany przez wykonawcę.
4. Wszystkie strony Wniosku muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika z załączonych do Wniosku dokumentów, należy załączyć do
Wniosku odpowiednie pełnomocnictwo do występowania w niniejszym postępowaniu dotyczącym ustanowienia
Systemu Kwalifikowania Wykonawców. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza. Wniosek składany przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
dopuszczenie do udziału w Systemie podpisuje odpowiednio ustanowiony pełnomocnik.
5. Dokumenty składające się na Wniosek muszą 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.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w Systemie oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
7. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim. 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.
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8. Wniosek powinien być sporządzony z zastosowaniem medium niezmywalnego (np. tuszu, atramentu, itp.) i
musi być czytelny. Poszczególne strony Wniosku powinny być ponumerowane oraz trwale ze sobą złączone.
9. Wszelkie poprawki w treści Wniosku powinny być parafowane przez wykonawcę.
10. Zaleca się, przy sporządzaniu Wniosku, wykorzystanie wzorów sporządzonych przez Zamawiającego.
Wykonawca może złożyć Wniosek przy wykorzystaniu własnych formularzy, jednakże muszą one zawierać
wszystkie informacje określone przez Zamawiającego.
11. W przypadku, gdy informacje zawarte we Wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega nie później niż
w terminie składania Wniosku, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania dotyczącego
ustanowienia Systemu, 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 (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.)” i załączone jako odrębna część
niezłączona z Wnioskiem. Zaleca się, aby dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa były oddzielnie
spięte w sposób trwały. Zgodnie z ww. przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa powinien dołączyć pisemne
uzasadnienie objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.
12. Wniosek należy złożyć w zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu (kopercie). Opakowanie winno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane: „PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67 ,00-681
Warszawa” oraz opisane: „ODDZIAŁ USŁUGI – SYSTEM KWALIFIKOWANIA WYKONAWCÓW – ROBOTY
BUDOWLANE – BUDOWA PODSTACJI TRAKCYJNYCH”.
C. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W SYSTEMIE
KWALIFIKOWANIA WYKONAWCÓW
1. Wnioski należy składać na adres: „PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67 ,00-681 Warszawa” – w Kancelarii
Ogólnej znajdującej się na parterze. Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 –
15:00 .
2. Wykonawcy mogą składać Wnioski przez cały okres trwania Systemu, o którym mowa w pkt VI.2). ppkt A.2.
Ogłoszenia.
D. DOPUSZCZANIE DO UDZIAŁU W SYSTEMIE KWALIFIKOWANIA WYKONAWCÓW – WYKAZ
ZAKWALIFIKOWANYCH WYKONAWCÓW
1. Procedura kwalifikowania wykonawców będzie się odbywać na podstawie Wniosków wykonawców złożonych
w odpowiedzi na niniejsze Ogłoszenie.
2. Zamawiający dopuszcza do udziału w Systemie wykonawców, którzy wykażą spełnianie warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z wymogami pkt III.1.1). Ogłoszenia.
3. Zamawiający nie dopuszcza do udziału w Systemie wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki z art.
24 ust. 1 i 2 Pzp.
4. Zamawiający, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia przez wykonawcę Wniosku, zawiadamia
wykonawcę o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do udziału w Systemie, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
5. Zamawiający tworzy wykaz zakwalifikowanych wykonawców.
6. Zamawiający wpisuje wykonawców dopuszczonych do udziału w Systemie do wykazu zakwalifikowanych
wykonawców.
7. Zamawiający prowadzi, a także aktualizuje przez cały okres trwania Systemu wykaz zakwalifikowanych
wykonawców.
8. Wykonawcy mogą zostać dopuszczeni do udziału w Systemie przez cały okres trwania Systemu, o którym
mowa w pkt VI.2). ppkt A.2. Ogłoszenia.
E. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ W RAMACH SYSTEMU KWALIFIKOWANIA WYKONAWCÓW
1. Zamówień objętych Systemem (rozumianych jako zamówień publicznych mieszczących się rzeczowo
w kategorii zamówień objętych Systemem i dotyczących budowy poszczególnych podstacji trakcyjnych)
Zamawiający będzie udzielał kierując zaproszenie do złożenia oferty (wraz ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia) wyłącznie do wykonawców (wszystkich) wpisanych do wykazu zakwalifikowanych wykonawców na
dzień wysyłania tego zaproszenia.

PL Formularz standardowy 07 - Ogłoszenie o systemie kwalifikowania - zamówienia sektorowe

12 / 17

2. Zamawiający bada warunki udziału w postępowaniu również na dzień, który będzie wyznaczony na dzień
składania ofert w poszczególnych zamówieniach objętych Systemem.
3. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w Systemie nie są zobowiązani do składania dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Ogłoszeniu przy kolejnych
zamówieniach objętych Systemem, o ile złożone dokumenty są aktualne, w rozumieniu odrębnych przepisów.
F. INNE INFORMACJE
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dotyczących przedmiotu
zamówień objętych Systemem, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający będzie wzywał wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w pkt III.1.1). Ogłoszenia, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy
złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt III.1.1). Ogłoszenia,
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym wykonawca złożył
Wniosek albo w dniu, na który Zamawiający wyznaczył termin składania ofert w danym zamówieniu objętym
Systemem – w zależności od etapu postępowania.
3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt III.1.1). ppkt C. – G. Ogłoszenia.
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy
ul. Postępu 17a
Miejscowość Warszawa

Kod pocztowy 02-676

Państwo Polska (PL)

Tel. +48 224587801

E-mail _____

Faks +48 224587800

Adres internetowy URL www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa _____
Adres pocztowy
_____
Miejscowość _____

Kod pocztowy _____

Państwo _____

Tel. _____

E-mail _____

Faks _____

Adres internetowy URL _____
VI.3.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań
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VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy
ul. Postępu 17a
Miejscowość Warszawa

Kod pocztowy02-676

Państwo Polska (PL)

Tel. +48 224587801

E-mail odwolania@uzp.gov.pl

Faks +48 224587800

Adres internetowy URL www.uzp.gov.pl
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-077916
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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 dokumenty dodatkowe:
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 wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu i kandydatury:
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) --------------------

PL Formularz standardowy 07 - Ogłoszenie o systemie kwalifikowania - zamówienia sektorowe

15 / 17

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

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 31 i załącznika XVIIA do dyrektywy 2004/17/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. 32 i załącznika XVIIB do dyrektywy 2004/17/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
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