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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.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Hoża 63/67
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-681

Punkt kontaktowy: PKP Energetyka S.A. Oddział w
Warszawie-Usługi Zakład Lubelski ul. Okopowa 5,
20-022 Lublin

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 814721668 / +48 814721656

Osoba do kontaktów: Grzegorz Kowalczyk, Tadeusz Krawczyk
E-mail: g.kowalczyk@pkpenergetyka.pl;
t.krawczyk@pkpenergetyka.pl

Faks: _____

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

PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

1 / 41

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny

Działalność dotycząca portów wodnych
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:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na
przebudowę i modernizację elektroenergetycznych linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN
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: 12
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
_____
Kod NUTS: PL314
Kod NUTS: PL312
Kod NUTS: PL315
Kod NUTS: PL311
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:
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Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla każdego z zadań wymienionych
poniżej:
Zadanie 1. Modernizacja linii nN zasilającej odbiorców przy ul. Kolejowej w Dorohusku,
Zadanie 2. Przebudowa stacji transformatorowej ST-3 na stacji Dęblin
Zadanie 3. Modernizacja STS w Bąkowcu linia nr 26 Łuków Radom w km 76,100,
Zadanie 4. Modernizacja stacji transformatorowej PST-2 na stacji Chełm Wschodni,
Zadanie 5. Modernizacja STS wraz z linią zasilającą SN 15kV na stacji kol. Kępa,
Zadanie 6. Modernizacja stacji transformatorowej CTSPL-8 na stacji Ocice,
Zadanie 7. Przebudowa stacji transformatorowej na stacji Lubartów,
Zadanie 8. Modernizacja stacji transformatorowej ST Jedlanka wraz z linią zasilającą
Zadanie 9. Modernizacja stacji transformatorowej na stacji kol. Świdnik,
Zadanie 10. Modernizacja układu pomiarowego w STS Izbica,
Zadanie 11. Modernizacja układu pomiarowego w STS Minkowice,
Zadanie 12. Modernizacja linii LPN PT Wólka Okopska – kier. Rampy
Przedmiot zamówienia mają tworzyć:
1) opracowania projektowe kompletne z punktu widzenia realizacji zadań oraz uruchomienia i eksploatacji
obiektów zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, a także wymogami prawa budowlanego i
rozporządzeniami wydanymi na jego podstawie,
2)niezbędne sprawdzenia, opinie i uzgodnienia potrzebne do uzyskania Decyzji o pozwoleniu lub zgłoszenia
robót do właściwych organów,
3) decyzje o pozwoleniu na budowę, lub gdy dopuszcza to prawo - zgłosenie robót do właściwych organów na
rzecz Inwestora czyli PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej Lubelski
Rejon Dystrybucji.

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

Słownik główny
71323100

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
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)
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Zakres zamówienia zgodny z opisem w punkcie II.1.5
(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 :
_____
(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 : 180 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (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)
Zamawiający odstępuje od poboru wadium

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
1. Rozliczenie za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Warunkiem dokonania zapłaty ceny jest prawidłowa realizacja usługi, potwierdzona dwustronnym protokołem
zdawczo-odbiorczym.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2. muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia - fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do wniosku o dopuszczeniu
do udziału w postępowaniu dokumentów - wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłacznie z
Pełnomocnikiem;
3. przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

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:
A. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek posiadania wiedzy i
doświadczenia tj.:
1. Wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowych o wartości
co najmniej 5 000,00 zł netto za jedną usługę o których mowa w pkt III.2.3 wykonanych w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania wniosków a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których Usługi
zostały wykonane
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2. Do składania ofert Zamawiający zaprosi maksymalnie 5 Wykonawców (z uwzględnieniem art.51 ust.3 Ustawy
PZP, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w postępowaniu i uzyskają najwyższą punktację podczas oceny
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
3. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym należy dołączyć wykaz należycie
wykonanych co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowych o wartości co
najmniej 5 000,00 zł netto za jedną usługę o których mowa w pkt III.2.3 wykonanych w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania wniosków a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których Usługi zostały
wykonane
4. Znaczenie warunku – za wykazanie 2 usług Wykonawca otrzyma 2 punkty.
5. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz
wykazu zrealizowanych usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowych a także dołączonych
poświadczeń (np. referencji) ich należytego wykonania.
6. Jeżeli liczba Wykonawców zakwalifikowanych do udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający
dokona dodatkowej oceny. Za wykonanie usług ponad wymagane minimum, o którym, mowa w pkt.3
będą przyznawane dodatkowe punkty tj. 1 pkt za każde kolejne Usługi w tym przedmiocie zamówienia
udokumentowane nadto np. referencjami.
7. Do złożenia oferty zostanie zaproszonych 5 Wykonawców z najwyższą ilością punktów. UWAGA: W
PRZYPADKU UZYSKANIA TEJ SAMEJ ILOŚCI PUNKTÓW PRZEZ WYKONAWCÓW NA OSTATNIM
MIEJSCU KWALIFIKUJĄCYM DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT, ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA
MOŻLIWOŚĆ ZAPROSZENIA WIĘCEJ NIŻ 5 WYKONAWCÓW.
B. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikające z art.22 ust.1 ustawy PZP
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy PZP –
składają wszyscy Wykonawcy bez względu na status prawny Wykonawcy (tj. spółki prawa handlowego i osoby
fizyczne)
3. Wykaz wykonanych i należycie ukończonych usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowych
o wartości co najmniej 5 000,00 zł netto o których mowa w pkt III.2.3 wykonanych w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania wniosków a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których Usługi zostały
wykonane
4. Dowody potwierdzające, że przedstawione w wykazie o którym mowa w pkt 3 usługi polegające na
opracowaniu dokumentacji projektowych zostały należycie wykonane i ukończone tj. zgodnie z treścią §1
ust.2 oraz §9 ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r „w sprawie rodzajów
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane poświadczeń, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (np. referencji).
5. Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
projektowanie i sprawdzenie dokumentacji projektowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
dacie uzyskania uprawnień, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
6. Kopie uprawnień i aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów
Projektanta i Sprawdzającego.
7. 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 PZP wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 PZP
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
9. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 PZP
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
10. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
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– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
11. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
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 –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
12. Stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji – jeżeli osoby podpisujące ofertę działają na podstawie
pełnomocnictwa – musi zostać ono złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
13. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r o
ochronie konkurencji i konsumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust.
2 pkt. 5 Ustawy PZP lub informację o nienależeniu do tej samej grupy kapitałowej
14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, poza dokumentami wymienionymi w pkt.
7-11 złożonymi odrębnie przez każdego z Wykonawców, składają dokument ustanawiający pełnomocnika
Wykonawców, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców
15. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III2.3 powołuje się na potencjał innych podmiotów,
16. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, oprócz zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia, składa wraz z ofertą także dokumenty dotyczące tych podmiotów w
zakresie wymaganym jak dla Wykonawcy, tj. dokumenty o których mowa w pkt. 1 i 2,
17. Jeżeli wykonawca posiada 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 upływem składania wniosków, 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,
18. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 7,9, 10, 11 składa się 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 uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
19. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.8 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8,
20. Dokumenty o których mowa w pkt 18a i 18c i 19 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków. Dokument o którym mowa w pkt 18b powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
21. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 19, 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.
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III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający
uzna waarunek za spełniony poprzez złożenie przez
Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania wniosków, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwie
usługi polegającą na opracowaniu dokumentacji
projektowych (obejmującej łącznie opracowanie
projektu budowlanego i wykonawczego) o wartości co
najmniej 5 000,00 zł netto za jedną usługę w zakresie
odpowiadającym temu postępowaniu wraz z np.
referencjami potwierdzającymi wykonanie ich z należytą
starannością.
2. Wymagane jest by Wykonawca przedstawił, iż
dysponuje osobą pełniącą funkcję projektanta i osobą
pełniącą funkcję sprawdzającego posiadającymi
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych oraz aktualne zaświadczenie
potwierdzające przynależność do Okręgowej
Izby Inżynierów, posiadającymi co najmniej 3 lata
doświadczenia zawodowego, liczone od dnia uzyskania
uprawnień budowlanych.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu
i osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.

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 :
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_____

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. Wysokość oferowanej ceny
90
6. _____
_____
2. Termin wykonania
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)
EU-EZ5-Ez2-211/2/2015

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: 25/05/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00
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. Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu Wykonawcy składają w formie pisemnej za pośrednictwem
poczty (kuriera) lub osobiście w godz. 8.00-14.00 w dni robocze bez sobót w siedzibie PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie Usługi – Zakład Lubelski, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pok. 588 (sekretariat). Wniosek
musi dotrzeć do Zamawiającego w nieprzekraczalnym czasie do godz. 10.00 do dnia 25.05.2015r
2. Wniosek musi stanowić odrębny dokument. Wraz z wnioskiem wykonawcy składają wszelkie oświadczenia
i dokumenty o których mowa w niniejszym ogłoszeniu. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w
zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania,
oznaczonym w następujący sposób: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi – Zakład Lubelski, ul.
Okopowa 5, 20-022 Lublin „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – „Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację
elektroenergetycznych linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN”. Nie otwierać przed dniem
25.05.2015 godz. 10.00.
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków udziału, składane wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby uprawnionej do składania
oświadczeń za zgodność z oryginałem na kopii dokumentu).
Zaleca się by:
Wniosek, oświadczenia i dokumenty były trwale załączone lub oprawione razem
Strony wniosku, oświadczeń i dokumentów były ponumerowane
Wszystkie strony oświadczeń i dokumentów dołączonych do wniosku, jak i sam wniosek powinny być
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu
Jeżeli uprawnienie nie wynika z załaczonych do wniosku dokumentów, należy złączyć do wniosku odpowiednie
pełnomocnictwo do występowania w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wniosek składany przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia podpisuje odpowiednio ustanowiony pełnomocnik
Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób uprawnionych.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku sporządzenia wniosku
lub załączenia do wniosku dokumentów w innym języku niż polski, Zamawiający wymaga załączenia do
wniosku tłumaczenia na język polski poświadczonego przez wykonawcę.
5. W niniejszym postępowaniu, z wyjątkami przewidzianymi w ogłoszeniu, oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia i informacje przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
6. Poniższe formularze do pobrania na stronie www.pkpenergetyka.pl:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
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Wykaz usług wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat
Informacja o braku przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej
7. Informacji w sprawach technicznych dotyczących zamówienia udziela Pan Tadeusz Krawczyk Tel.
697042052, e-mail: t.krawczyk@pkpenergetyka.pl
W sprawach formalnych dotyczących zamówienia Pan Grzegorz Kowalczyk Tel. 81 4721668, e-mail:
g.kowalczyk@pkpenergetyka.pl

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-675

Państwo: Polska (PL)

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

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.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat składania odwołań i przepisy dotyczące środków ochrony prawnej regulują
postanowienia Działu VI Pzp

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu
Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

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

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-059511
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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 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych
linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN
Część nr : 1

Nazwa : Zadanie 1.Modernizacja linii nn zasilającej odbiorców przy ul. Kolejowej w Dorohusku

1) Krótki opis:
Modernizacja polegać ma na wymianie istniejącej napowietrznej linii zasilającej nn na linię napowietrzną w
pełnej izolacji na słupach wirowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
71323100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1. Demontaż istniejącej linii nn napowietrzno kablowej
2. W miejsce zdemontowanej linii należy zabudować nową linię kablowo-napowietrzną wyprowadzoną z
rozdzielni nn stacji transformatorowej Dorohusk wzdłuż ul. Kolejowej w kierunku przejazdu kolejowego;
Budowa nowego odcinka kablowego stacja transformatorowa – słup nr 1;
Budowa nowej linii nn napowietrznej na słupach wirowych
Podwieszenie izolowanej linii nn na słupach wirowych;
3. Podłączenie istniejących odbiorów nn na słupach wirowych
4. Na powyższe opracować projekt budowlano wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień i pozwoleń
(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 : 70 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Jednostka projektowa dostarczy:
1. Projekt budowlano wykonawczy z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę 4 egz.
2. Przedmiar robót 2 egz.
3. Kosztorys inwestorski 1 egz.
4. Elektroniczny zapis na płycie CD całość dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami i planami sytuacyjnymi w formie PDF.
Jednostka projektowa zobowiązana jest do:
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1. Uzyskania map do celów projektowych, naniesienia na nich tras linii kablowych i usytuowania urządzeń
2. Opracowanie wykazu właścicieli gruntów oraz uzyskanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
3. Uzyskanie na piśmie zgody wszystkich właścicieli gruntów przez które przebiega linia na przeprowadzenie
przebudowy oraz demontażu na ich posesji oraz uzyskania zobowiązań właścicieli do ustanowienia służebności
przesyłu dla PKP Energetyka S.A.
4. Uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w imieniu i na rzecz Inwestora
5. Wykonania inwentaryzacji istniejących urządzeń energetycznych w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji projektowej dla danego zadania
6. Zaprojektowania nowych urządzeń energetycznych zgodnie ze szczegółowym zakresem prac projektowych
dla każdego zadania
7. Wykonania niezbędnych obliczeń
8. Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających uzyskanie dokumentu
formalno-prawnego pozwalającego na rozpoczęcie realizacji robót zgodnie z prawem budowlanym czyli
pozwolenie na budowę
9. Uzyskać w imieniu Inwestora prawomocne pozwolenie na budowę
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych
linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN
Część nr : 2

Nazwa : Zadanie 2. Przebudowa stacji transformatorowej ST-3 na stacji Dęblin

1) Krótki opis:
Modernizacja polegać ma na budowie stacji wolnostojącej w obudowie betonowej z 3 polową rozdzielnią SN (2
pola liniowe, 1 pole transformatorowe) usytuowanej w rejonie istniejącej stacji transformatorowej wnętrzowej,
przełożenie istniejących linii kablowych SN i nn.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
71323100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1. Demontaż istniejącej linii stacji transformatorowej wewnętrznej (ST-3) oraz dwukontenerowej w obudowie
blaszanej (ST-10)
2. W miejsce zdemontowanej stacji transformatorowej należy zabudować wolnostojącą stację transformatorową
w obudowie betonowej z wewnętrzną
3. Montaż aparatury i osprzętu trzypolowej rozdzielni SN oraz nn i transformatora SN/nn;
4. Wprowadzenie istniejących linii SN i nn do nowozabudowanej stacji transformatorowej;
5. Wyprowadzenie linii kablowych SN zejściowych i obejściowych ze stacji transformatorowej ST-3 oraz
wykonanie muf kablowych w ziemi;
6. Budowa linii kablowej pomiędzy rozdzielnią nn stacji transformatorowej ST-10 a złączem kablowym w rejonie
stacji transformatorowej ST-3;
7. Na powyższe opracować projekt budowlano wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień i pozwoleń
(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 : 70 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Jednostka projektowa dostarczy:
1. Projekt budowlano wykonawczy z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę 4 egz.
2. Przedmiar robót 2 egz.
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3. Kosztorys inwestorski 1 egz.
4. Elektroniczny zapis na płycie CD całość dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami i planami sytuacyjnymi w formie PDF.
Jednostka projektowa zobowiązana jest do:
1. Uzyskania map do celów projektowych, naniesienia na nich tras linii kablowych i usytuowania urządzeń
2. Opracowanie wykazu właścicieli gruntów oraz uzyskanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
3. Uzyskanie na piśmie zgody wszystkich właścicieli gruntów przez które przebiega linia na przeprowadzenie
przebudowy oraz demontażu na ich posesji oraz uzyskania zobowiązań właścicieli do ustanowienia służebności
przesyłu dla PKP Energetyka S.A.
4. Uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w imieniu i na rzecz Inwestora
5. Wykonania inwentaryzacji istniejących urządzeń energetycznych w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji projektowej dla danego zadania
6. Zaprojektowania nowych urządzeń energetycznych zgodnie ze szczegółowym zakresem prac projektowych
dla każdego zadania
7. Wykonania niezbędnych obliczeń
8. Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających uzyskanie dokumentu
formalno-prawnego pozwalającego na rozpoczęcie realizacji robót zgodnie z prawem budowlanym czyli
pozwolenie na budowę
9. Uzyskać w imieniu Inwestora prawomocne pozwolenie na budowę
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych
linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN
Część nr : 3

Nazwa : Zadanie 3. Modernizacja STS w Bąkowcu linia nr 26 Łuków Radom w km 76,100,

1) Krótki opis:
Modernizacja polegać ma na wymianie istniejącej stacji transformatorowej STS na kompletną stację STS wraz z
rozdzielnią nn.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
71323100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1. Demontaż istniejącej stacji transformatorowej słupowej;
2. W miejsce zdemontowanej stacji transformatorowej należy zabudować słupową stację transformatorową z
konstrukcją stacji na słupie wirowym;
3. Montaż rozdzielni nn przewidzieć na nowo zabudowanym słupie wirowym na którym usytuowana jest
konstrukcja stacji transformatorowej i transformator.
4. Wprowadzenie istniejących linii kablowych nn do nowo zabudowanej rozdzielni stacji transformatorowej;
5. Na powyższe opracować projekt budowlano wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień i pozwoleń
(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 : 70 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Jednostka projektowa dostarczy:
1. Projekt budowlano wykonawczy z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę 4 egz.
2. Przedmiar robót 2 egz.
3. Kosztorys inwestorski 1 egz.
4. Elektroniczny zapis na płycie CD całość dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami i planami sytuacyjnymi w formie PDF.
Jednostka projektowa zobowiązana jest do:
1. Uzyskania map do celów projektowych, naniesienia na nich tras linii kablowych i usytuowania urządzeń
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2. Opracowanie wykazu właścicieli gruntów oraz uzyskanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
3. Uzyskanie na piśmie zgody wszystkich właścicieli gruntów przez które przebiega linia na przeprowadzenie
przebudowy oraz demontażu na ich posesji oraz uzyskania zobowiązań właścicieli do ustanowienia służebności
przesyłu dla PKP Energetyka S.A.
4. Uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w imieniu i na rzecz Inwestora
5. Wykonania inwentaryzacji istniejących urządzeń energetycznych w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji projektowej dla danego zadania
6. Zaprojektowania nowych urządzeń energetycznych zgodnie ze szczegółowym zakresem prac projektowych
dla każdego zadania
7. Wykonania niezbędnych obliczeń
8. Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających uzyskanie dokumentu
formalno-prawnego pozwalającego na rozpoczęcie realizacji robót zgodnie z prawem budowlanym czyli
pozwolenie na budowę
9. Uzyskać w imieniu Inwestora prawomocne pozwolenie na budowę
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych
linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN
Część nr : 4

Nazwa : Zadanie 4. Modernizacja stacji transformatorowej PST-2 na stacji Chełm Wschodni,

1) Krótki opis:
Modernizacja polegać ma na wymianie istniejącej stacji transformatorowej PS-t 2 na stację w obudowie
betonowej z 3 polową rozdzielnią SN (2 pola liniowe, 1 pole transformatorowe).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
71323100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1. Demontaż istniejącej stacji transformatorowej w obudowie blaszanej wraz z istniejącą bramką słupową;
2. W miejsce zdemontowanej stacji transformatorowej należy zabudować wolnostojącą stacje transformatorową
w obudowie betonowej z wewnętrzną obsługą
3. Montaż aparatury i osprzętu rozdzielni SN oraz nn i transformatora SN/nn;
4. Wprowadzenie istniejących linii SN i nn do nowozabudowanej stacji transformatorowej;
5. Na powyższe opracować projekt budowlano wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień i pozwoleń.
(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 : 180 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Jednostka projektowa dostarczy:
1. Projekt budowlano wykonawczy z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę 4 egz.
2. Przedmiar robót 2 egz.
3. Kosztorys inwestorski 1 egz.
4. Elektroniczny zapis na płycie CD całość dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami i planami sytuacyjnymi w formie PDF.
Jednostka projektowa zobowiązana jest do:
1. Uzyskania map do celów projektowych, naniesienia na nich tras linii kablowych i usytuowania urządzeń
2. Opracowanie wykazu właścicieli gruntów oraz uzyskanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
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3. Uzyskanie na piśmie zgody wszystkich właścicieli gruntów przez które przebiega linia na przeprowadzenie
przebudowy oraz demontażu na ich posesji oraz uzyskania zobowiązań właścicieli do ustanowienia służebności
przesyłu dla PKP Energetyka S.A.
4. Uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w imieniu i na rzecz Inwestora
5. Wykonania inwentaryzacji istniejących urządzeń energetycznych w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji projektowej dla danego zadania
6. Zaprojektowania nowych urządzeń energetycznych zgodnie ze szczegółowym zakresem prac projektowych
dla każdego zadania
7. Wykonania niezbędnych obliczeń
8. Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających uzyskanie dokumentu
formalno-prawnego pozwalającego na rozpoczęcie realizacji robót zgodnie z prawem budowlanym czyli
pozwolenie na budowę
9. Uzyskać w imieniu Inwestora prawomocne pozwolenie na budowę
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych
linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN
Część nr : 5

Nazwa : Zadanie 5. Modernizacja STS wraz z linią zasilającą SN 15kV na stacji kol. Kępa,

1) Krótki opis:
Modernizacja STS wraz z linią zasilającą SN 15kV na stacji kol Kępa polegać ma skablowaniu istniejącego
odcinka linii napowietrznej SN od odłącznika granicznego PGE do stacji transformatorowej STS oraz
modernizacji stacji transformatorowej na nową wraz z dostosowaniem układu pomiarowego zakupowego do
instrukcji dostawcy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
71323100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1. Demontaż istniejącej stacji transformatorowej słupowej wraz z rozdzielnią nn oraz linii zasilającej SN 15kV;
2. W miejsce zdemontowanej stacji transformatorowej należy zabudować słupową stację transformatorową z
konstrukcją stacji na słupie wirowym;
3. Przebudować linię zasilającą 15kV – na linię kablową SN 15kV
4. Zabudowa nowej rozdzielni nn (wolnostojąca lub zabudowana na słupie wirowym stacji – do uzgodnienia na
etapie projektowania) wraz z zakupowym układem pomiarowym;
5. Układ pomiarowy zakupowy ma być dostosowany do aktualnych wymogów dostawcy oraz wytycznych PKP
Energetyka
6. Wprowadzenie istniejących linii kablowych nn do nowozabudowanej rozdzielni stacji transformatorowej;
7. Na powyższe opracować projekt budowlano wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień i pozwoleń.
(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 : 180 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Jednostka projektowa dostarczy:
1. Projekt budowlano wykonawczy z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę 4 egz.
2. Przedmiar robót 2 egz.
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3. Kosztorys inwestorski 1 egz.
4. Elektroniczny zapis na płycie CD całość dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami i planami sytuacyjnymi w formie PDF.
Jednostka projektowa zobowiązana jest do:
1. Uzyskania map do celów projektowych, naniesienia na nich tras linii kablowych i usytuowania urządzeń
2. Opracowanie wykazu właścicieli gruntów oraz uzyskanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
3. Uzyskanie na piśmie zgody wszystkich właścicieli gruntów przez które przebiega linia na przeprowadzenie
przebudowy oraz demontażu na ich posesji oraz uzyskania zobowiązań właścicieli do ustanowienia służebności
przesyłu dla PKP Energetyka S.A.
4. Uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w imieniu i na rzecz Inwestora
5. Wykonania inwentaryzacji istniejących urządzeń energetycznych w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji projektowej dla danego zadania
6. Zaprojektowania nowych urządzeń energetycznych zgodnie ze szczegółowym zakresem prac projektowych
dla każdego zadania
7. Wykonania niezbędnych obliczeń
8. Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających uzyskanie dokumentu
formalno-prawnego pozwalającego na rozpoczęcie realizacji robót zgodnie z prawem budowlanym czyli
pozwolenie na budowę
9. Uzyskać w imieniu Inwestora prawomocne pozwolenie na budowę
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych
linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN
Część nr : 6

Nazwa : Zadanie 6. Modernizacja stacji transformatorowej CTSPL-8 na stacji Ocice,

1) Krótki opis:
Modernizacja polegać ma na wymianie istniejącej stacji transformatorowej CTSPL-8 na stację w obudowie
betonowej z 3 polową rozdzielnią SN (2 pola liniowe, 1 pole transformatorowe).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
71323100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1. Demontaż istniejącej stacji transformatorowej dwukontenerowej w obudowie blaszanej;
2. W miejsce zdemontowanej stacji transformatorowej należy zabudować wolnostojącą stacje transformatorową
w obudowie betonowej z wewnętrzną obsługą
3. Montaż aparatury i osprzętu trzypolowej rozdzielni SN oraz nn i transformatora SN/nn;
4. Wprowadzenie istniejących linii SN i nn do nowozabudowanej stacji transformatorowej;
5. Na powyższe opracować projekt budowlano-wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień i pozwoleń;
(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 : 70 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Jednostka projektowa dostarczy:
1. Projekt budowlano wykonawczy z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę 4 egz.
2. Przedmiar robót 2 egz.
3. Kosztorys inwestorski 1 egz.
4. Elektroniczny zapis na płycie CD całość dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami i planami sytuacyjnymi w formie PDF.
Jednostka projektowa zobowiązana jest do:
1. Uzyskania map do celów projektowych, naniesienia na nich tras linii kablowych i usytuowania urządzeń
2. Opracowanie wykazu właścicieli gruntów oraz uzyskanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
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3. Uzyskanie na piśmie zgody wszystkich właścicieli gruntów przez które przebiega linia na przeprowadzenie
przebudowy oraz demontażu na ich posesji oraz uzyskania zobowiązań właścicieli do ustanowienia służebności
przesyłu dla PKP Energetyka S.A.
4. Uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w imieniu i na rzecz Inwestora
5. Wykonania inwentaryzacji istniejących urządzeń energetycznych w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji projektowej dla danego zadania
6. Zaprojektowania nowych urządzeń energetycznych zgodnie ze szczegółowym zakresem prac projektowych
dla każdego zadania
7. Wykonania niezbędnych obliczeń
8. Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających uzyskanie dokumentu
formalno-prawnego pozwalającego na rozpoczęcie realizacji robót zgodnie z prawem budowlanym czyli
pozwolenie na budowę
9. Uzyskać w imieniu Inwestora prawomocne pozwolenie na budowę
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych
linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN
Część nr : 7

Nazwa : Zadanie 7. Przebudowa stacji transformatorowej na stacji Lubartów,

1) Krótki opis:
Przebudowa stacji transformatorowej na stacji Lubartów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
71323100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1. Demontaż istniejącej rozdzielni SN i nn oraz transformatora z istniejącego budynku;
2. W rejonie istniejącej stacji transformatorowej należy zabudować wolnostojącą stację transformatorową (z 3
polową rozdzielnią SN 1 pole liniowe, 1 pole pomiarowe, 1 pole transformatorowe) w obudowie betonowej z
wewnętrzną obsługą
3. Montaż aparatury i osprzętu, rozdzielni SN oraz nn do nowozabudowanej stacji transformatorowej;
4. Układ pomiarowy zakupowy ma być dostosowany do aktualnych wymogów dostawcy oraz wytycznych PKP
Energetyka
5. Wyprowadzenie istniejących linii SN i nn do nowozabudowanej stacji transformatorowej
6. Na powyższe opracować projekt budowlano wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień i pozwoleń;
(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 : 180 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Jednostka projektowa dostarczy:
1. Projekt budowlano wykonawczy z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę 4 egz.
2. Przedmiar robót 2 egz.
3. Kosztorys inwestorski 1 egz.
4. Elektroniczny zapis na płycie CD całość dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami i planami sytuacyjnymi w formie PDF.
Jednostka projektowa zobowiązana jest do:
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1. Uzyskania map do celów projektowych, naniesienia na nich tras linii kablowych i usytuowania urządzeń
2. Opracowanie wykazu właścicieli gruntów oraz uzyskanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
3. Uzyskanie na piśmie zgody wszystkich właścicieli gruntów przez które przebiega linia na przeprowadzenie
przebudowy oraz demontażu na ich posesji oraz uzyskania zobowiązań właścicieli do ustanowienia służebności
przesyłu dla PKP Energetyka S.A.
4. Uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w imieniu i na rzecz Inwestora
5. Wykonania inwentaryzacji istniejących urządzeń energetycznych w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji projektowej dla danego zadania
6. Zaprojektowania nowych urządzeń energetycznych zgodnie ze szczegółowym zakresem prac projektowych
dla każdego zadania
7. Wykonania niezbędnych obliczeń
8. Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających uzyskanie dokumentu
formalno-prawnego pozwalającego na rozpoczęcie realizacji robót zgodnie z prawem budowlanym czyli
pozwolenie na budowę
9. Uzyskać w imieniu Inwestora prawomocne pozwolenie na budowę
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych
linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN
Część nr : 8

Nazwa : Zadanie 8. Modernizacja stacji transformatorowej ST Jedlanka wraz z linią zasilającą

1) Krótki opis:
Modernizacja stacji transformatorowej ST Jedlanka wraz z linią zasilającą polegać ma na wymianie istniejącego
odcinka linii kablowej SN od odłącznika granicznego PGE do stacji transformatorowej oraz modernizacji stacji
transformatorowej na nową w obudowie betonowej oraz dostosowaniem układu pomiarowego zakupowego do
instrukcji dostawcy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
71323100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1. Demontaż istniejącej stacji transformatorowej w obudowie blaszanej oraz linii zasilającej napowietrzno
kablowej SN 15kV;
2. W miejsce zdemontowanej stacji transformatorowej należy zabudować wolnostojącą stację transformatorową
w obudowie betonowej z wewnętrzną obsługą
3. Przebudować linię zasilającą SN 15kV
4. Układ pomiarowy zakupowy zabudować w rozdzielni nn nowozabudowanej stacji transformatorowej
5. Układ pomiarowy zakupowy ma być dostosowany do aktualnych wymogów dostawcy oraz wytycznych PKP
Energetyka;
6. Wyprowadzenie istniejących linii kablowych nn do nowozabudowanej rozdzielni stacji transformatorowej
7. Na powyższe opracować projekt budowlano wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień i pozwoleń;
(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 : 180 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Jednostka projektowa dostarczy:
1. Projekt budowlano wykonawczy z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę 4 egz.
2. Przedmiar robót 2 egz.
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3. Kosztorys inwestorski 1 egz.
4. Elektroniczny zapis na płycie CD całość dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami i planami sytuacyjnymi w formie PDF.
Jednostka projektowa zobowiązana jest do:
1. Uzyskania map do celów projektowych, naniesienia na nich tras linii kablowych i usytuowania urządzeń
2. Opracowanie wykazu właścicieli gruntów oraz uzyskanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
3. Uzyskanie na piśmie zgody wszystkich właścicieli gruntów przez które przebiega linia na przeprowadzenie
przebudowy oraz demontażu na ich posesji oraz uzyskania zobowiązań właścicieli do ustanowienia służebności
przesyłu dla PKP Energetyka S.A.
4. Uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w imieniu i na rzecz Inwestora
5. Wykonania inwentaryzacji istniejących urządzeń energetycznych w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji projektowej dla danego zadania
6. Zaprojektowania nowych urządzeń energetycznych zgodnie ze szczegółowym zakresem prac projektowych
dla każdego zadania
7. Wykonania niezbędnych obliczeń
8. Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających uzyskanie dokumentu
formalno-prawnego pozwalającego na rozpoczęcie realizacji robót zgodnie z prawem budowlanym czyli
pozwolenie na budowę
9. Uzyskać w imieniu Inwestora prawomocne pozwolenie na budowę
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych
linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN
Część nr : 9

Nazwa : Zadanie 9. Modernizacja stacji transformatorowej na stacji kol. Świdnik,

1) Krótki opis:
Modernizacja stacji transformatorowej na stacji kol. Świdnik.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
71323100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1. Demontaż istniejących urządzeń stacji transformatorowej (transformatory, rozdzielnia SN, rozdzilenia nn);
2. Zabudowa nowej rozdzieleni SN;
3. Zabudowa transformatora;
4. Zabudowa nowej rozdzielni nn;
5. Wykonanie nowych połączeń pomiędzy rozdzielnią SN a transformatorem;
6. Wykonanie nowych połączeń pomiędzy rozdzielnią nn a transformatorem;
7. Przebudowa układu pomiarowego zakupowego z dostosowaniem do aktualnych przepisów;
8. Podłączenie istniejących odbiorców;
9. Na powyższe opracować projekt budowlano wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień i pozwoleń
(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 : 180 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Jednostka projektowa dostarczy:
1. Projekt budowlano wykonawczy z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę 4 egz.
2. Przedmiar robót 2 egz.
3. Kosztorys inwestorski 1 egz.
4. Elektroniczny zapis na płycie CD całość dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami i planami sytuacyjnymi w formie PDF.
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Jednostka projektowa zobowiązana jest do:
1. Uzyskania map do celów projektowych, naniesienia na nich tras linii kablowych i usytuowania urządzeń
2. Opracowanie wykazu właścicieli gruntów oraz uzyskanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
3. Uzyskanie na piśmie zgody wszystkich właścicieli gruntów przez które przebiega linia na przeprowadzenie
przebudowy oraz demontażu na ich posesji oraz uzyskania zobowiązań właścicieli do ustanowienia służebności
przesyłu dla PKP Energetyka S.A.
4. Uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w imieniu i na rzecz Inwestora
5. Wykonania inwentaryzacji istniejących urządzeń energetycznych w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji projektowej dla danego zadania
6. Zaprojektowania nowych urządzeń energetycznych zgodnie ze szczegółowym zakresem prac projektowych
dla każdego zadania
7. Wykonania niezbędnych obliczeń
8. Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających uzyskanie dokumentu
formalno-prawnego pozwalającego na rozpoczęcie realizacji robót zgodnie z prawem budowlanym czyli
pozwolenie na budowę
9. Uzyskać w imieniu Inwestora prawomocne pozwolenie na budowę
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych
linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN
Część nr : 10

Nazwa : Zadanie 10. Modernizacja układu pomiarowego w STS Izbica,

1) Krótki opis:
Modernizacja polegać ma na modernizacji istniejącej rozdzielni nN stacji transformatorowej słupowej w Izbicy,
wraz z przebudowanym układem pomiarowym zakupowym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
71323100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1. Demontaż istniejącej stacji transformatorowej słupowej wraz z rozdzielnią nn oraz linii zasilającej SN 15kV;
2. W miejsce zdemontowanej stacji transformatorowej należy zabudować słupową stację transformatorową z
konstrukcją stacji na słupie wirowym;
3. Przebudować istniejącą linię zasilającą 15kV;
4. Zabudowa nowej rozdzielni nn (wolnostojąca lub zabudowana na słupie wirowym stacji – do uzgodnienia na
etapie projektowania) wraz z zakupowym układem pomiarowym;
5. Układ pomiarowy zakupowy ma być dostosowany do aktualnych wymogów dostawcy oraz wytycznych PKP
Energetyka;
6. Wprowadzenie istniejących linii kablowych nn do nowo zabudowanej rozdzileni stacji transformatorowej;
7. Na powyższe opracować projekt budowlano wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień i pozwoleń.
(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 : 70 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Jednostka projektowa dostarczy:
1. Projekt budowlano wykonawczy z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę 4 egz.
2. Przedmiar robót 2 egz.
3. Kosztorys inwestorski 1 egz.
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4. Elektroniczny zapis na płycie CD całość dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami i planami sytuacyjnymi w formie PDF.
Jednostka projektowa zobowiązana jest do:
1. Uzyskania map do celów projektowych, naniesienia na nich tras linii kablowych i usytuowania urządzeń
2. Opracowanie wykazu właścicieli gruntów oraz uzyskanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
3. Uzyskanie na piśmie zgody wszystkich właścicieli gruntów przez które przebiega linia na przeprowadzenie
przebudowy oraz demontażu na ich posesji oraz uzyskania zobowiązań właścicieli do ustanowienia służebności
przesyłu dla PKP Energetyka S.A.
4. Uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w imieniu i na rzecz Inwestora
5. Wykonania inwentaryzacji istniejących urządzeń energetycznych w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji projektowej dla danego zadania
6. Zaprojektowania nowych urządzeń energetycznych zgodnie ze szczegółowym zakresem prac projektowych
dla każdego zadania
7. Wykonania niezbędnych obliczeń
8. Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających uzyskanie dokumentu
formalno-prawnego pozwalającego na rozpoczęcie realizacji robót zgodnie z prawem budowlanym czyli
pozwolenie na budowę
9. Uzyskać w imieniu Inwestora prawomocne pozwolenie na budowę
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych
linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN
Część nr : 11

Nazwa : Zadanie 11. Modernizacja układu pomiarowego w STS Minkowice,

1) Krótki opis:
Modernizacja polegać ma na modernizacji istniejącej rozdzielni nN stacji transformatorowej słupowej w
Minkowicach, wraz z przebudowanym układem pomiarowym zakupowym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
71323100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1. Zabudowa nowej rozdzielni nn (wolnostojąca lub zabudowana na słupie wirowym stacji – do uzgodnienia na
etapie projektowania) wraz z zakupowym układem pomiarowym;
2. Układ pomiarowy zakupowy ma być dostosowany do aktualnych wymogów dostawcy oraz wytycznych PKP
Energetyka;
3. Wykonanie nowego połączenia pomiędzy stroną wtórną transformatora a nowo zabudowaną rozdzielnią nn
4. Wprowadzenie istniejących linii kablowych nn do nowo zabudowanej rozdzielni nn stacji transformatorowej
5. Na powyższe opracować projekt budowlano wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień i pozwoleń.
(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 : 70 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Jednostka projektowa dostarczy:
1. Projekt budowlano wykonawczy z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę 4 egz.
2. Przedmiar robót 2 egz.
3. Kosztorys inwestorski 1 egz.
4. Elektroniczny zapis na płycie CD całość dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami i planami sytuacyjnymi w formie PDF.
Jednostka projektowa zobowiązana jest do:
1. Uzyskania map do celów projektowych, naniesienia na nich tras linii kablowych i usytuowania urządzeń
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2. Opracowanie wykazu właścicieli gruntów oraz uzyskanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
3. Uzyskanie na piśmie zgody wszystkich właścicieli gruntów przez które przebiega linia na przeprowadzenie
przebudowy oraz demontażu na ich posesji oraz uzyskania zobowiązań właścicieli do ustanowienia służebności
przesyłu dla PKP Energetyka S.A.
4. Uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w imieniu i na rzecz Inwestora
5. Wykonania inwentaryzacji istniejących urządzeń energetycznych w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji projektowej dla danego zadania
6. Zaprojektowania nowych urządzeń energetycznych zgodnie ze szczegółowym zakresem prac projektowych
dla każdego zadania
7. Wykonania niezbędnych obliczeń
8. Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających uzyskanie dokumentu
formalno-prawnego pozwalającego na rozpoczęcie realizacji robót zgodnie z prawem budowlanym czyli
pozwolenie na budowę
9. Uzyskać w imieniu Inwestora prawomocne pozwolenie na budowę
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień na przebudowę i modernizację elektroenergetycznych
linii, układów pomiarowych i stacji transformatorowych SN
Część nr : 12

Nazwa : Zadanie 12. Modernizacja linii LPN PT Wólka Okopska – kier. Rampy

1) Krótki opis:
Modernizacja polegać ma na skablowaniu istniejącego odcinka linii napowietrznej SN od odłącznika
sterowanego radiowo w kierunku PN-3 rampy ok. 1500 mb.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
71323100

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
1. Demontaż istniejącej linii LPN SN 15kV
2. Przebudować zdemontowany odcinek linii LPN 15kV – na linię kablową SN 15kV;
3. Na powyższe opracować projekt budowlano wykonawczy wraz z kompletem uzgodnień i pozwoleń.
(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 : 180 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Jednostka projektowa dostarczy:
1. Projekt budowlano wykonawczy z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę 4 egz.
2. Przedmiar robót 2 egz.
3. Kosztorys inwestorski 1 egz.
4. Elektroniczny zapis na płycie CD całość dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi opiniami,
uzgodnieniami i planami sytuacyjnymi w formie PDF.
Jednostka projektowa zobowiązana jest do:
1. Uzyskania map do celów projektowych, naniesienia na nich tras linii kablowych i usytuowania urządzeń
2. Opracowanie wykazu właścicieli gruntów oraz uzyskanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
3. Uzyskanie na piśmie zgody wszystkich właścicieli gruntów przez które przebiega linia na przeprowadzenie
przebudowy oraz demontażu na ich posesji oraz uzyskania zobowiązań właścicieli do ustanowienia służebności
przesyłu dla PKP Energetyka S.A.
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4. Uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w imieniu i na rzecz Inwestora
5. Wykonania inwentaryzacji istniejących urządzeń energetycznych w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji projektowej dla danego zadania
6. Zaprojektowania nowych urządzeń energetycznych zgodnie ze szczegółowym zakresem prac projektowych
dla każdego zadania
7. Wykonania niezbędnych obliczeń
8. Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających uzyskanie dokumentu
formalno-prawnego pozwalającego na rozpoczęcie realizacji robót zgodnie z prawem budowlanym czyli
pozwolenie na budowę
9. Uzyskać w imieniu Inwestora prawomocne pozwolenie na budowę
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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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