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1 Informacje wprowadzające
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hożej 63/67,
reprezentowana przez PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi – Zakład
Północny zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w oparciu
o Procedurę zakupową w PKP Energetyka S. A. (niniejsze postępowanie ma charakter
cywilno-prawny i nie ma do niego zastosowania Ustawa – prawo zamówień publicznych).
Zamawiającym jest PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi z siedzibą
w Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681, NIP: 526-25-42-704, REGON:
017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 844.885.320,00 zł, kapitał wpłacony
w całości działająca przez PKP Energetyka S.A. Zakład Północny. przy ul. Jana z Kolna 29,
81-859 Sopot, REGON: 017301607-00139 (zwana dalej „Zamawiającym”).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści SIWZ przed dniem upływu
terminu składania ofert. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.
Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają
zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości
oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia.
1.5. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
 PKP

ENERGETYKA

S.A.

Odział

Usługi

lub

„Zamawiający”

–

PKP ENERGETYKA S.A. w imieniu, której działa PKP Energetyka S.A. Oddział
w Warszawie Usługi - Zakład Północny,
 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji,
 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
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 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w SIWZ,
 „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na
wykonanie Zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie zamówienia.

2 Opis przedmiotu zamówienia
Ułożenie linii światłowodowej w kanalizacji teletechnicznej oraz wykonanie niezbędnych
robót budowlanych dot. wykonania traktu światłowodowego, a zwłaszcza wdmuchiwanie
i spawanie światłowodów (w tym łączenia linii kablowej z napowietrzną w mufach
kablowych

światłowodowych

zlokalizowanych

na

projektowanych

słupach

linii

napowietrznej) oraz umieszczenie zasobników na odcinku od GPZ Nowe Miasto Lubawskie
do podstacji trakcyjnej 110kV na linii E-65 – Zajączkowo Lubawskie oraz rozprowadzenie
kabli światłowodowych po budynku Podstacji Trakcyjnej i GPZ Nowe Miasto Lubawskie
zgodnie z dokumentacją projektową. Zadanie nie dotyczy robót i montażu linii
światłowodowej napowietrznej.
Obiekty dla których należy wykonać zadanie:
2.2.1 Podstacja Trakcyjna Zajączkowo Lubawskie – GPZ Nowe Miasto Lubawskie.
Zakres zamówienia:
2.3.1 Dostarczenie i osadzenie zasobników światłowodowych w ciągu istniejącego
rurociągu kablowego z wykonaniem zapasu kabla i uszczelnieniem.
2.3.2 Wprowadzenie kabla światłowodowego do wybudowanego rurociągu oraz wykonanie
muf, w tym muf przy przejściu światłowodu z linii kablowej na napowietrzną.
2.3.3 Łączenie kabli światłowodowych (spawanie, tworzenie muf).
2.3.4 Zabezpieczenie zasobników przed zamuleniem oraz przykrycie ich warstwą folii
z tworzywa sztucznego.
2.3.5 Ułożenie nad zasobnikami taśmy ostrzegawczej w ten sposób, aby tworzyła całość
z rurociągiem.
2.3.6 Rozprowadzenie kabli światłowodowych po budynku Podstacji Trakcyjnej Zajączkowo
Lubawskie oraz GPZ Nowe Miasto Lubawskie.
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2.3.7 Uzgodnienie z inspektorem nadzoru wykazu materiałów, które będą wbudowane.
2.3.8 Oznakowanie ostrzegawcze i identyfikacyjne:
2.3.8.1 Kabli w zasobnikach światłowodowych, mufach,
2.3.8.2 Kabli w pomieszczeniach telekomunikacyjnych w budynkach ujętych w punkcie
2.3.6.
2.3.9 Wykonawca dokona przejęcia placu budowy w terminie do pięciu dni od daty
podpisania Umowy.
2.3.10 Wykonawca działając przez Kierownika Robót Budowlanych niezwłocznie, tj. nie
później niż w ciągu siedmiu dni od podpisania Umowy sporządzi i uzgodni
z Kierownikiem Budowy z ramienia PKP Energetyka S. A. harmonogram prac do
wykonania.
2.3.11 Wykonawca zakupi niezbędny materiał do wykonania prac instalacyjno-budowlanych
za wyjątkiem kabla światłowodowego, który dostarcza Zamawiający.
2.3.12 Wykonawca przeprowadzi badania i próby techniczne, z których sporządzi
i przedstawi Zamawiającemu Protokoły.
2.3.13 Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień z ENERGA Operator S.A. celem
wykonania niezbędnych prac w GPZ–ach.
2.3.14 Wykonawca w ofercie uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu postępowania.
2.3.15 Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 5 egz. oraz
jeden egzemplarz na nośniku elektronicznym – płycie CD.
2.3.16 Wykonawca

przekaże

Zamawiającemu

karty

gwarancyjne

zabudowanych

elementów/urządzeń.
2.3.17 Wykonawca będzie dokumentował budowę aparatem cyfrowym i będzie przekazywał
wykonane zdjęcia Zamawiającemu na nośniku elektronicznym – płycie CD.
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Po stronie Zamawiającego pozostaje:
2.4.1 Dostarczenie kabla światłowodowego, którego dostarczenie Wykonawca odpowiednio
wcześniej zgłosi Zamawiającemu przedstawiając pisemne zapotrzebowanie zgodnie
z ustalonym harmonogramem robót.
2.4.2 Obsługa geodezyjna.
2.4.3 Ułożenie rurociągu bez zasobników.
2.4.4 Wszelkie sprawy związane z zajęciem dróg w ramach niniejszego zamówienia,
uzgodnienia i koszty z tym związane.
Pozostałe elementy dostarczy Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu postępowania.
Zastrzegamy, że zakres robót do wykonania może ulec zmianie!

3 Okres realizacji zamówienia
Okres realizacji zamówienia: do dnia 31-05-2015r.
Termin rozpoczęcia prac: nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiającego interesuje jednak jak najkrótszy termin realizacji zamówienia.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace
i zamontowane materiały stanowiące przedmiot umowy.
Zamawiającego interesuje jak najdłuższy okres gwarancji zaoferowany przez wykonawcę.

4 Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy
4.1

W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne
niebędące osobami prawnymi, którym odpowiednie Ustawy przyznaje zdolność prawną.

4.2

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

4.2.1

są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi do wykonania tego zamówienia,

4.2.2

posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

4.2.3

dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem,
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4.2.4

dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do
wykonania zamówienia, a zwłaszcza osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia
budowlane i teletechniczne,

4.2.5

znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.2.6

nie podlegają wykluczeniu z postępowania – zgodnie z ust. 5 („Oferenci wykluczeni
z postępowania”) SIWZ,

4.2.7

wymagane jest rozpoczęcie przedmiotu umowy po rozstrzygnięciu postępowania
i zawarciu umowy między Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia oraz terminowe
jego zakończenie.

5 Oferenci wykluczeni z postępowania
Z postępowania będą wykluczeni Oferenci:
5.1

wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,

5.2

w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość
ogłoszono,

5.3

którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji organu podatkowego,

5.4

osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

5.5

osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, przestępstwo przekupstwa

albo inne przestępstwo popełnione w celu

osiągnięcia korzyści majątkowych,
5.6

na których w ciągu ostatnich trzech lat została nałożona kara pieniężna, o której mowa
w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za czyn nieuczciwej konkurencji
polegający na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną,

5.7

którzy nie spełniają warunków określonych w SIWZ,

5.8

którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych
w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do
składania ofert.
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5.9

Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa w z ust. 5 ("Oferenci
wykluczeni z postępowania") SIWZ może stanowić podstawę wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

5.10 Oferta wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana.
5.11 O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego
wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6 Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7 Oferta wariantowa
Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.

8 Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego przedmiotu zamówienia
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone
w PLN. Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został w Projekcie Umowy,
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

9 Dokumenty,

jakie

powinni

dostarczyć

wykonawcy

w

celu

potwierdzenia spełnienia warunków
W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz
z ofertą następujące dokumenty:
9.1.1 Oświadczenia:
a)

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ);

9.1.2 Dokumenty:
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aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

a)

rejestru), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

b)

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
9.1.3 Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do wykonania
zamówienia jeśli Wykonawca wykaże, że wykonywał w ostatnich trzech latach co
najmniej dwie prace zbliżone zakresem do prac objętych przedmiotem zamówienia
o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN netto każda z prac (Załącznik nr 4 do
SIWZ).
9.1.3.1 W celu potwierdzenia opisanego w punkcie 9.1.3 warunku wiedzy i doświadczenia
Zamawiający żąda, przedstawienia przez Wykonawcę wykazu robót wykonanych
w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert z załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że prace te zostały wykonane należycie (np.
referencje), według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
9.1.3.2 Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata – to należy
przedstawić wykaz prac wykonanych w tym okresie zgodnie z wymogami
zawartymi w punkcie 9.1.3, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace te zostały
wykonane należycie (np. referencje), według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4
do niniejszej SIWZ.
9.1.4 Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co
najmniej:


jedną osobą – kierownikiem robót budowlanych, który nadzorować będzie
wykonanie zamówienia, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami
telekomunikacyjnymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Łączności w sprawie
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, (do oferty załączyć dokumenty
potwierdzające).
9.1.5 Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje potencjałem ekonomicznym, jeżeli
oferent przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy (co najmniej 100. 000,00 PLN), wystawiona nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
9.1.6 Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu, bądź nie dołączenie do oferty
dokumentów potwierdzających ich spełnienie, w tym wymaganych zaświadczeń
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania i odrzucenie jego oferty.
9.1.7 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na
podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów. Zamawiający dokona oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą „spełnia – nie spełnia”.
9.1.8 Wykonawca załączy do oferty zaakceptowany i podpisany wzór – PROJEKT UMOWY
– Załącznik nr 3 do SIWZ. Niedopuszczalne jest nanoszenie zmian do projektu
umowy. Wprowadzenie ich przez oferenta spowoduje – odrzucenie oferty.
9.1.9 Wykonawca załączy do oferty wypełniony i podpisany druk „OFERTA” – Załącznik
Nr 1 do SIWZ.

10 Oferta wspólna
Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia
(konsorcjum).
Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia, co będzie wskazane:
10.2.1 we wzorze umowy albo istotnych postanowieniach umowy,
10.2.2 w zawartej umowie w sprawie zamówienia.
W przypadku udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający
żąda od konsorcjum:
10.3.1 pełnomocnictwa:
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10.3.1.1 do reprezentowania ich w toku postępowania albo
10.3.1.2 do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy albo umowy
ramowej i realizacji tych umów,
10.3.2 oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia.

11 Okres gwarancji
Minimalny termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy (trzy
lata). Zamawiającego interesuje jednak jak najdłuższy okres jej udzielenia przez
Wykonawcę.

12 Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy.
Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy
dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wystawionego na
reprezentanta Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta powinna zawierać:
12.5.1 Załącznik nr 1 - Oferta przetargowa.
12.5.2 Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu.
12.5.3 Załącznik nr 3 – zaakceptowany wzór Umowy.
12.5.4 Załącznik nr 4 - wykaz wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych.
12.5.5 Załącznik nr 5 - informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
12.5.6 Aktualny odpis z właściwego rejestru (do 6-miesięcy).
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12.5.7 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS (do 3-miesięcy).
12.5.8 Dokumenty potwierdzające dysponowaniem Kierownikiem Robót Budowlanych.
12.5.9 Informację

banku

lub

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo

–

kredytowej

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy.

13 Opis sposobu obliczania ceny
Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ
oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Ceną oferty jest suma cen wszystkich Zadań w załączonej ofercie (plus należny podatek
VAT od towarów i usług w przypadku podatników w Polsce).
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

14 Forma oferty
Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę na realizację
pełnego zakresu zamówienia. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej
oferty, podlega ona wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną
i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką.
Wykonawca powinien dołączyć komplet dokumentów tworzących ofertę zgodnie
z zapisami SIWZ.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język
polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty powinny być oprawione i ponumerowane.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia EZ11-Ez5-2110/01/064-1/15
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Wszystkie zapisane strony oferty muszą być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę.
Dokumenty wchodzące w skład oferty, powinny być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub
więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Podana w ofercie cena oferty jest ceną ostateczną i jedyną. Oferent który chce udzielić na
wykonanie przedmiotu postępowania rabat lub upust zawiera go już w cenie, którą
przedstawia w ofercie.
Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z odniesieniem do
numerów stron oferty oraz zachowanie kolejności Załączników.

15 Warunki unieważnienia postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli zaistnieje jedna z poniższych
okoliczności:
15.1.1 wystąpi istotne ograniczenie środków finansowych na realizację przedmiotowego
zadania rzeczowego przez PKP Energetyka S.A. w Warszawie w sposób niezależny
od Zakładu Północnego w Sopocie,
15.1.2 wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
przewidzieć,
15.1.3 postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
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15.1.4 jeżeli kwota najniższej ważnej oferty przewyższać będzie kwotę jaką zamawiający
przeznaczył na realizację zamówienia ,
Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia
przeciwko Zamawiającemu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przez Spółkę postępowania bez
podania przyczyn

16 Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. Odmowa wyrażenia
zgody powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Odmowa nie powoduje utraty
wadium (jeśli było wymagane).
Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

17 Miejsce, termin i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
PKP Energetyka S. A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, III piętro sekretariat
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 3 marca 2015r. do godz.: 12:00
Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu,
które należy opisać następująco:
PKP Energetyka S. A.
Odział w Warszawie – Usługi
Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29, sekretariat III piętro
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia EZ11-Ez5-2110/01/064-1/15
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81-859 Sopot
Oferta w postępowaniu na:

„Wykonanie robót budowlanych dot. linii światłowodowej
do podstacji trakcyjnej 110kV Zajączkowo Lubawskie na linii E-65”
Nie otwierać przed godz. 12:00 w dniu 3 marca 2015r.

18 Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi na niejawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej w siedzibie
Zamawiającego.

19 Tryb i sposób oceny ofert
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie
wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej
ofercie.
Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty
z wymaganiami niniejszej SIWZ.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 nie zostaną odrzucone;
 zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania.
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Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:
Jedynym kryterium oceny wyboru ofert jest cena.
Zostanie wybrana oferta tego Wykonawcy, którego cena jest najniższa, a oferta spełnia
wszelkie wymogi Zamawiającego:
Lp = (Cmin/Cbad)x100
gdzie: Lp - liczba punktów, 1% = 1pkt,
Cmin - cena najniższej oferty,
Cbad - cena badanej ofert.
Uwaga: Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty ani zawarcia umowy ramowej.

20 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy zgodnie z art.147 ust. 2. Ustawy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny brutto,
podanej w Ofercie.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy.
W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową,
nieodwołalną, nieprzenośną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, co
powinno być uwzględnione w treści gwarancji. Przed złożeniem gwarancji Wykonawca
uzyska od Zamawiającego akceptację jej treści, w szczególności w zakresie cech
gwarancji określonych powyżej w niniejszym punkcie.
Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej
formy, określonych przepisami prawa):
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nazwę i adres Zamawiającego,



oznaczenie (numer) postępowania,



określenie przedmiotu zamówienia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać
na następujący rachunek Zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A. 42 1050 0086 1000 0090 9005 1711
W tytule przelewu bankowego należy podać cel wpłaty:
„ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY NR
…………………………….”
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym

rachunku

bankowym.

Zamawiający

zwraca

zabezpieczenie

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zmiana

formy

zabezpieczenia

jest

dokonywana

z

zachowaniem

ciągłości

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane zamówienie.
Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia będzie Protokół
Odbioru Końcowego podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi
30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie
okresu rękojmi za wady. Rękojmia za wady będzie obejmować okres minimalny 36
miesięcy od daty sporządzenia protokołu Odbioru Końcowego. Dokładny termin
gwarancji

zostanie

określony

po

rozstrzygnięciu

postępowania.

Zakres

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne określa Kodeks cywilny.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej
dopuszczalnej formie innej niż pieniądz, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
do Zamawiającego (osobie wyznaczonej do kontaktów dla przedmiotowego
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zamówienia) oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego.
Do gwarancji winien być załączony dokument potwierdzający, że osoby, które ją
podpisały posiadają stosowne pełnomocnictwa.

21 Podwykonawstwo
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania niniejszego zamówienia przez
Podwykonawców.

22 Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego
postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty,
która musi być złożona w formie pisemnej. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz
informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron
na żądanie drugiej.
Pisma należy kierować na adres e-mail:
s.krzeminski@pkpenergetyka.pl lub a.milczynski@pkpenergetyka.pl
lub listownie na adres:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot
z dopiskiem „Postępowanie nr EZ11-Ez5-2110/01/064–1/15”.

23 Oględziny obiektu modernizowanego
Wykonawcy zaleca się odwiedzenie i sprawdzenie miejsca oraz jego otoczenia
w celu oceny na własną odpowiedzialność kosztów, ryzyka, czynników koniecznych do
przygotowania oferty i podpisania umowy w niniejszym postępowaniu.
Oględziny nie będą organizowane przez Zamawiającego. Wykonawca powinien
powiadomić pisemnie Zamawiającego o planowanych oględzinach z 2 dniowym
wyprzedzeniem w celu ustalenia terminu z zarządcą terenowym.
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Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
w celu odwiedzenia i sprawdzenia miejsca oraz jego otoczenia są:


Kierownik Budowy – Jan Nadolski tel. kom. 697 041 151.



Inspektor Nadzoru – Tomasz Stachurski tel. kom. 571 305 832.

Oględziny miejsca można przeprowadzić po wcześniejszym kontakcie z osobami
wymienionymi w punkcie 23.3 z wyprzedzeniem dwudniowym.

24 Pracownicy zamawiającego upoważnieni do kontaktowania się
z wykonawcami
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w ramach
postępowania są:
Pan Artur Milczyński

e-mail: a.milczynski@pkpenergetyka.pl
Tel. kom. 697 041 104,

Pan Stanisław Krzemiński,

e-mail : s.krzeminski@pkpenergetyka.pl

Tel. kom. 697 041 129.

25 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest nie później
niż 3 dni przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu:


jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierza
realizować zamówienie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, powinien złożyć odpowiednie oświadczenie, że zamówienie
będzie realizowane za pośrednictwem tego oddziału;



jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy występujący wspólnie, powinni oni przedłożyć umowę
konsorcjum lub umowę spółki;

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Potwierdzenie należy dostarczyć do
siedziby Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
O terminie podpisania Umowy Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.
W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie, umowa
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nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a ponadto Zamawiający będzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się
od zawarcia umowy).

26 Procedury odwoławcze
Procedura nie umożliwia protestów i odwołań ze strony wykonawców biorących udział
w postępowaniu.

27 Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 – Oferta przetargowa.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 – Wzór Umowy.
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych.
Załącznik nr 5 – Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 6 – Projekty Wykonawcze (dostępne w siedzibie Zamawiającego).

Sopot, dnia 23 lutego 2015r.
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