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1. Zamawiający
Zamawiającym jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681
Warszawa, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym
dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 844.885.320,00 zł, wpłacony w całości,
w imieniu której działa:
Oddział Warszawie – Usługi
Zakład Górnośląski
ul. Damrota 8
40-022 Katowice
tel. 48(32) 714 35 00; fax. 48(32) 714 35 00
e-mail: ez9@pkpenergetyka.pl
2. Postanowienia ogóle, tryb udzielenia zamówienia
2.1. Postanowienia ogólne
2.1.1. Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określenia oznaczają:
a) SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
b) postępowanie – niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na
podstawie SIWZ,
c) Zamawiający – podmiot wskazany w pkt 1 SIWZ,
d) Oferent - osoba fizyczna, osoba prawna albo podmiot nieposiadający osobowości
prawnej, który ubiega się o udzielenie zamówienia i złożył ofertę w postępowniu,
e) Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo podmiot nieposiadający
osobowości prawnej, który zawarł umowę w sprawie zamówienia.
2.1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn, w tym również w sytuacji, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta
niepodlegająca odrzuceniu.
2.1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści SIWZ, w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana
staje się częścią SIWZ i jest wiążąca dla podmiotów biorących udział w postępowaniu.
Jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ, niezbędny będzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
2.2. Tryb udzielenia zamówienia
2.2.1. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych.
2.2.2. Postępowanie jest prowadzone według zasad określonych w SIWZ.
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2.2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.2.4. Pierwszy etap postępowania jest prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego
(dalej: przetarg).
2.2.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.2.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia drugiego etapu postępowania
w trybie negocjacji.
2.2.8. Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert złożonych w I etapie postępowania, podejmie
decyzję dotyczącą przeprowadzenia II etapu postępowania. W przypadku podjęcia
decyzji pozytywnej, Zamawiający powiadomi Wykonawców o dopuszczeniu do udziału
w II etapie postępowania w formie zaproszenia (dalej: zaproszenie).
2.2.9. Zaproszenie, w przypadku negocjacji, będzie również wskazywać:
a) wynik I etapu postępowania,
b) termin i sposób (zasady) przeprowadzenia negocjacji,
c) miejsce przeprowadzenia negocjacji,
d) przedmiot negocjacji.
2.2.10. Zasady prowadzenia negocjacji:
a) podstawą do prowadzenia negocjacji będzie oferta złożona przez Oferenta
w przetargu oraz wzór umowy albo istotne postanowienia umowy wskazane w SIWZ,
b) oferta składana w toku negocjacji nie może być mniej korzystna od oferty złożonej
w przetargu.
3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej oraz pełna
obsługa geodezyjna dla zadań związanych z rozbudową i modernizacją sieci przesyłowo
– rozdzielczych PKP Energetyka S.A..
Całość przedmiotu zamówienia podzielona jest na 4 zadań:
a) zadanie nr 1 - opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna obsługa
geodezyjna na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii
napowietrznej LPN PT Rybnik - PT Nędza (2 odcinki - 3.0 km) w zakresie trzeciego
odcinka,
b) zadanie nr 2 - opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna obsługa
geodezyjna na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii
LPN 1,2 GPZ Lipówka ST D.G. Towarowa,
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c) zadanie nr 3 - opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna obsługa
geodezyjna na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii
LPN Bukowno - D.G. Wschodnia,
d) zadanie nr 4 - opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna obsługa
geodezyjna na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii
PKP 1 do PT Chorzów.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 2 do SIWZ, na który
składają się Załączniki od 2a do 2d.
3.3. Przedmiot zamówienia, określony zgodnie z pkt 3.1. oraz Załącznikiem nr 2 do SIWZ,
winien zawierać:
a) opracowania projektowe kompletne z punktu widzenia realizacji zadań oraz
uruchomienia i eksploatacji obiektów, zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,
a także z wymogami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wydanymi na jego
podstawie,
b) niezbędne sprawdzenia, opinie i uzgodnienia potrzebne do uzyskania Decyzji
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych do wlaściwego organu
administracji publicznej,
c) dokumentację powykonawczą.
3.4. Decyzje o pozwoleniu na budowę lub gdy dopuszcza to prawo – zaświadczenia o braku
sprzeciwu własciwych organów odnośnie zgłoszenia robot powinny zostać wydane na
rzecz Inwestora.
3.5. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
powszechnego i normami obowiązującymi w tym zakresie, dotyczącymi w szczególności:
a) projektowania i budowy elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych nN,
b) projektowania i budowy elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych SN,
c) uziemienia instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym
od 1 kV,
d) wymagań szczegółowych dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi (w tym
przepustów kablowych),
e) projektowania i budowy słupowych stacji transformatorowych SN/nN.
3.6. Zaleca się aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający
wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia, potwierdzającego powzięcie przez
Oferenta wszelkich informacji niezbędnych do realizacji przedmotu zamówienia, wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
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3.7. Zamawiający przed złożeniem oferty wymaga dokonania przez Oferenta wizji lokalnej.
Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Oferent. Termin wizji lokalnej
należy uzgodnić:
a) w zakresie zadania nr 1 – z Panem Andrzejem Roszakiem, Naczelnikiem Sekcji
Zasilania Eleklektroenergetycznego Rybnik – nr tel. 697040 945 lub Panem Piotrem
Krawczykiem, Zastępcą Naczelnika Sekcji – nr tel. 697 042 921.
b) w zakresie zadania nr 2 – z Panem Tomaszem Szymakiem, Naczelnikiem Sekcji
Zasilania Eleklektroenergetycznego Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – nr tel. 697 049
535 lub Panem Sławomirem Nocoń, Zastępcą Naczelnika Sekcji – nr tel. 697 042 915,
c) w zakresie zadania nr 3 – z Panem Janem Nagim, Naczelnikiem Sekcji Zasilania
Eleklektroenergetycznego Jaworzno Szczakowa – nr tel. 697 040 958 lub Panem
Sławomirem Nocoń, Zastępcą Naczelnika Sekcji – nr tel. 697 040 981.
d) w zakresie zadania nr 4 – z Panem Januszem Paszkiem, Naczelnikiem Sekcji
Zasilania Eleklektroenergetycznego Katowice – nr tel. 697 040 942 lub Panem
Krzysztof Filingerem, Zastępcą Naczelnika Sekcji – nr tel. 697 040 909.
Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta dokumentu, potwierdzającego dokonanie przez
Oferenta wizji lokalnej, wzór potwierdzenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
4. Zamówienia uzupełniające, prawo opcji
4.1. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
4.2. Prawo opcji
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień w ramach prawa opcji.
5. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 2 do SIWZ:
5.1 W zakresie zadania nr 1:
a) w zakresie pkt 2 od ppkt 2.1. do ppkt 2.9. – nie później niż do dnia 30.06.2017 r.,
b) w zakresie pkt 2 ppkt 2.10. od dnia zawarcia umowy do daty zgłoszenia przez
Zamawiającego zakończenia całości prac,
c) w zakresie pkt 2 ppkt 2.11. do 60 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zakończenia
całości prac. Powiadomienie może być dokonane w formie elektronicznej, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawcę.
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5.2 W zakresie zadania nr 2:
a) w zakresie pkt 2 od ppkt 2.1. do ppkt 2.9. – nie później niż do dnia 30.06.2017 r.,
b) w zakresie pkt 2 ppkt 2.10. od dnia zawarcia umowy do daty zgłoszenia przez
Zamawiającego zakończenia całości prac,
c) w zakresie pkt 2 ppkt 2.11. do 60 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zakończenia
całości prac. Powiadomienie może być dokonane w formie elektronicznej, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawcę.
5.3 W zakresie zadania nr 3:
a) w zakresie pkt 2 od ppkt 2.1. do ppkt 2.9. – nie później niż do dnia 30.06.2017 r.,
b) w zakresie pkt 2 ppkt 2.10. od dnia zawarcia umowy do daty zgłoszenia przez
Zamawiającego zakończenia całości prac,
c) w zakresie pkt 2 ppkt 2.11. do 60 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zakończenia
całości prac. Powiadomienie może być dokonane w formie elektronicznej, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawcę.
5.4 W zakresie zadania nr 4:
a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz materiałów niezbędnych do realizacji
zamówienia nie później niż do dnia 30.06.2017 r.,
b) w zakresie pkt 2 od ppkt 2.1. do ppkt 2.9. – nie później niż do dnia 30.12.2017 r.,
c) w zakresie pkt 2 ppkt 2.10. od dnia zawarcia umowy do daty zgłoszenia przez
Zamawiającego zakończenia całości prac,
d) w zakresie pkt 2 ppkt 2.11. do 60 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zakończenia
całości prac. Powiadomienie może być dokonane w formie elektronicznej, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawcę.
6. Warunki udziału w postępowaniu
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
istnieje obowiązek prawny lub faktyczny posiadania takich uprawnień,
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu oceny spełniania ww. warunku
udziału w postępowaniu, ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana
na podstawie oświadczenia Wykonawcy;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykażą,
że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali
4 usługi opracowania dokumentacji techniczno – prawnych,
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c) dysponują potencjałem
zamówienia;

technicznym

oraz

osobami
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do

wykonania

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
f) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 6.2 SIWZ,
Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu, wymienionych w pkt 6.1.c, 6.1.d, 6.1.e ocena spełnienia powyższego
warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy
6.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów:
a)

którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,

b)

którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez
Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 8.2 SIWZ,

c)

w stosunku do których otwarto likwidację albo do których ogłoszono upadłość,

d)

którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

e)

którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania,

f)

którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1
SIWZ,

g)

którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali
zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością,

h)

którzy znajdują się w sporze z Zamawiającym, a spór dotyczy zamówień
wykonywanych przez Oferenta na rzecz Zamawiającego.

7. Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), poleganie
na zasobach osób trzecich, Podwykonawcy
7.1. Konsorcjum
7.1.1. Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Oferentów o udzielenie zamówienia
(konsorcjum).
7.1.2. Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
7.1.3. Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w toku postępowania oraz do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia.
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7.1.4. Wobec każdego z Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
występować musi brak podstaw do jego wykluczenia z postępowania na podstawie
pkt 6.2.a, 6.2.c, 6.2.e oraz 6.2.g–i SIWZ.
7.1.5. Warunki, o których mowa w pkt 6.1.b – 6.1.e SIWZ, Zamawiający uzna za spełnione,
jeżeli zostaną one spełnione łącznie przez wszystkich Oferentów wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
7.2. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich
Zamawiający dopuszcza możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia przez
Oferentów, którzy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 6 SIWZ, musieliby polegać na zasobach podmiotów trzecich.
7.3. Podwykonawcy
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie
opisanym w pkt 2.9. kolejno w Załączniku nr 2a, Załączniku 2b, Załaczniku 2c oraz
Załączniku 2d do SIWZ poprzez zlecenie go Podwykonawcy. Oferent wskaże
w formularzu ofertowym zakres prac, jakie zamierza powierzyć Podwykonawcy.
8. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań
dotyczących usług
8.1. Oferent, wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie stwierdzające, że Oferent spełnia warunki określone w pkt 6.1 SIWZ,
wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ,
b) oświadczenie stwierdzające, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie pkt 6.2 SIWZ, wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
d)

wykaz wykonanych z należytą starannością zamówień opracowania dokumentacji
techniczno - prawnych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których usługi były realizowane, do wykazu należy dołączyć
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wystawione przez wskazanych
w wykazach odbiorców (np. referencje), wykaz oraz dokumenty muszą potwierdzać
spełnianie przez Oferenta warunku, o którym mowa w pkt 6.1.b SIWZ; wzór wykazu
zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ (w przypadku Oferentów, którzy wykażą usługi
wykonane na rzecz Zamawiającego nie ma konieczności przedkładania dokumentów
potwierdzających należyte wykonanie usług),

8.2. Zamawiający jest uprawniony do wezwania Oferentów, którzy w określonym terminie nie
złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów czy pełnomocnictw,
albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia
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w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Oferenta podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Uzupełnione na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez
Zamawiającego jako termin ich uzupełnienia.
9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego oraz Oferentów w postępowaniu
9.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Oferentami w postępowaniu w formie
pisemnej oraz drogą elektroniczną (skan podpisanego, podpisanego przez uprawnione
odsoby, pisma przesłany na adres email: ez9.ez6@pkpenergetyka.pl).
9.2. Jeżeli Zamawiający bądź Oferent porozumiewają się drogą elektroniczną, to każda ze
stron, na żądanie drugiej strony, zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu
otrzymania takiej korespondencji.
9.3. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Oferentów.
9.4. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udziela niezwłocznie wyjaśnień, chyba że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego na mniej niż 5 dni przed terminem składania ofert lub, wedle uznania
Zamawiającego, wyjaśnienia nie mają wpływu na treść ofert. Zamawiający umieszcza
treść pytania, bez ujawniania jego źródła, oraz treść wyjaśnienia na stronie internetowej
Spółki.
9.5. Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są:
a) w sprawach przedmiotu zamówienia: Pan Jacek Januszek tel. 697 040 933 (adres
email: j.januszek@pkpenergetyka.pl),
b) w sprawach procedury przetargowej: sekretariat tel. 32 714 35 00.
10. Wadium
10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
a) w przypadku ubiegania się o zadanie nr 1 – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych
00/100).
b) w przypadku ubiegania się o zadanie nr 2 – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych
00/100).
c) w przypadku ubiegania się o zadanie nr 3 – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych
00/100).
d) w przypadku ubiegania się o zadanie nr 4 – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych
00/100).
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e) w przypadku ubiegania się o więcej niż jedno zadanie Oferent winien wnieść wadium
w wysokości równej sumie wadiów wymaganych dla zadań, na które składana jest
oferta
10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa
w pkt 13.1 SIWZ.
10.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w pkt 14 SIWZ.
10.4. Wadium może być wniesione:
a) w pieniądzu, jako przelew gotówkowy w PLN, na rachunek Zamawiającego w ING
Bank Śląski nr rachunku 42 1050 0086 1000 0090 9005 1711, przy czym wadium
powinno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem
składania ofert; na przelewie należy umieścić informację „wadium do postępowania
nr EZ9-Ez6g-4202/04-1/16 pn: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej
oraz pełna obsługa geodezyjna dla zadań związanych z rozbudową i modernizacją
sieci przesyłowo – rozdzielczych PKP Energetyka S.A. – 4 zadania; do oferty należy
dołączyć kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu,
b)

w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, jako pisemna gwarancja
udzielona przez bank lub ubezpieczyciela, obowiązująca przez okres związania
ofertą, o którym mowa w pkt 14 SIWZ, na kwotę wymienioną w pkt 10.1 SIWZ,
stanowiącą zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z klauzulą
o bezwarunkowej wypłacie wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego
w przypadkach określonych w pkt 10.7 SIWZ; do oferty należy dołączyć kserokopię
gwarancji oraz oryginał dokumentu gwarancji w sposób umożliwiający jego fizyczne
odłączenie od oferty.

10.5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
a)

upłynął termin związania ofertą,

b)

zawarto umowę w sprawie zamówienia,

c)

Oferent złożył ofertę po upływie terminu składania ofert,

d)

Zamawiający unieważnił postępowanie.

10.6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta:
a)

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b)

który nie złożył oferty pomimo wcześniejszego wniesienia wadium,

c)

który został wykluczony z postępowania,

d)

którego oferta została odrzucona.

10.7. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku, gdy Oferent, którego oferta zastała
uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy na realizację zamówienia,
na warunkach określonych w ofercie.
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10.8. Do oferty należy dołączyć informację o formie zwrotu wadium, tj.:
a)

w przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej – należy podać numer
rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę wadium,

b)

w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji: bankowej lub
ubezpieczeniowej – należy wskazać na „osobisty odbiór” lub podać adres, na który
należy odesłać oryginał gwarancji.

11. Oferta
11.1. Postać oferty
11.1.1. Oferent może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez
Oferenta więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.
11.1.2. Ofertę stanowią wszelkie dokumenty, tj. formularz ofertowy wraz z wymaganymi
załącznikami, oraz materiały składane przez Oferenta w postępowaniu, do wypełnionego
formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, Oferenci winni
załączyć:
- dowód wpłaty wadium,
- dokumenty, o których mowa w pkt 8 SIWZ,
- dokument potwierdzający akceptację umowy na zasadach określonych w projekcie
umowy poprzez parafowanie każdej strony projektu przez osoby uprawnione lub
upoważnione do złożenia oferty,
- oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ,
- potwierdzenie dokonania wizji lokalnej,
- pełnomocnictwa, zgodnie z postanowieniami pkt 11.3 SIWZ – o ile są wymagane.
11.2. Wymogi formalne oferty, sposób przygotowania oferty
11.2.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.2.2. Ofertę składa się w formie pisemnej.
Oferent załączy dodatkowy 1 egzemplarz dokumentów tworzących ofertę w formie
elektronicznej (płyta CD, pendrive), tj. bez stosowania wymogów, o których mowa w pkt
11.2.5 SIWZ. W razie rozbieżności w dokumentach, decydujące są dokumenty tworzące
ofertę złożone w formie pisemnej.
11.2.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Oferenta. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
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11.2.4. Oferta powinna być sporządzona z zastosowaniem medium niezmywalnego (np. tuszu,
atramentu, itp.) i musi być czytelna. Poszczególne strony oferty powinny być trwale ze
sobą złączone oraz ponumerowane zgodnie ze spisem treści, który powinien stanowić
stronę nr 1, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11.6.2 SIWZ.
11.2.5. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii.
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność
z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem (podpisane) przez Oferenta.
11.2.6. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający ich identyfikację
(np. wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
11.2.7. Wszystkie wpisy i poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w postępowaniu.
11.2.8. Zaleca się, przy sporządzaniu oferty, wykorzystanie wzorów sporządzonych przez
Zamawiającego. Oferent może złożyć ofertę przy wykorzystaniu własnych formularzy,
jednakże muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego.
11.3. Uprawnienia do podpisania oferty, pełnomocnictwa
11.3.1. Wszystkie strony (zawierające treść) dokumentów tworzących ofertę winny być
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta w postępowaniu.
11.3.2. Uprawnienie dla osób podpisujących ofertę powinno wynikać z dokumentów złożonych
przez Oferenta lub z załączonego pełnomocnictwa.
11.3.3. Pełnomocnictwo składa się w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Oferenta.
11.4. Oferty częściowe, oferty wariantowe
11.4.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyc ofertę
na dowolną liczbę zadań.
11.4.2. Wykonawca może złożyć ofertę na realizację wszystkich zadań wymienionych w pkt 3.1.
SIWZ wchodzących w skład zamowienia, jak i na dowolnie wybrane zadanie / zadania.
Oferta na dane zadanie musi zapewnić realizację całości przedmiotu zamowienia
wymaganego dla tego zadania.
11.4.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, stosownie do postanowień pkt 3.1.
oraz 11.4.2 SIWZ. W razie złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty
dotyczącej tego samego zadania, wszystkie oferty dotyczące tego zadania zostaną
odrzucone.
11.4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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11.5. Opakowanie i oznakowanie ofert
11.5.1. Dokumenty tworzące ofertę winny być złożone w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz
w formie pisemnej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej, zgodnie z pkt 11.2.2. SIWZ),
w zabezpieczonej przed otwarciem, nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu).
11.5.2. Na opakowaniu należy umieścić:
a) nazwę i adres miejsca składania ofert: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie
Zakład Górnośląski w Katowicach, ul. Damrota 8, 40 – 022 Katowice;
b) oraz napis: Oferta na opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej oraz pełna
obsługa geodezyjna dla zadań związanych z rozbudową i modernizacją sieci
przesyłowo – rozdzielczych PKP Energetyka S.A. – 4 zadania (SIWZ nr Ez9-Ez6g4202/04/2016) – nie otwierać przed godziną 1000 , dnia 28.06.2016 r.”.
11.6. Pozostałe postanowienia dotyczące oferty
11.6.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
11.6.2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Oferent zastrzega nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być
udostępniane, muszą być one oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część
niezłączona z pozostałymi dokumentami tworzącymi ofertę. Zaleca się, aby dokumenty
zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale ze sobą złączone. Zgodnie z ww.
przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Oferent zastrzegając tajemnicę
przedsiębiorstwa powinien dołączyć pisemne uzasadnienie objęcia informacji tajemnicą
przedsiębiorstwa.
12. Cena ofertowa
12.1. Oferent jest zobowiązany do podania cen za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami formularza ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
12.2. Wszystkie wartości i ceny muszą być określone w złotych polskich, podawane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.3. Cena ofertowa dla danego zadania stanowi wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za
realizację całości tego zadania (danej części przedmiotu zamówienia).
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12.4. Zamawiający wymaga, aby podane w formularzu ofertowym ceny za wykonanie
przedmiotu zamówienia zostały skalkulowane w taki sposób, aby zawierały w sobie
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości
późniejszego doliczania do podanej w ofercie ceny jakichkolwiek kwot, w szczególności
z tytułu przejazdów, zakwaterowania oraz kosztów pozyskania informacji niezbędnych do
realizacji przedmiotu zamówienia.
13. Termin i miejsce składania ofert
13.1. Termin składania ofert upływa o godzinie 1000 w dniu 28 czerwca 2016 r.
13.2. Oferty należy składać w godzinach 0700 – 1500 w dni robocze od poniedziałku do piątku
na adres Zamawiającego: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Zakład
Górnośląski w Katowicach, ul. Damrota 8, 40 – 022 Katowice.
13.3. Zamawiający poświadczy złożenie oferty przez Oferenta poprzez wpisanie daty wpływu
na kopercie.
13.4. Oferty nadesłane pocztą lub dostarczone przez posłańca będą zakwalifikowane
do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia, w stanie nienaruszonym, nie później
niż w terminie składania ofert, o którym mowa w pkt 13.1 SIWZ do miejsca składania
ofert, o którym mowa w pkt 13.2 SIWZ.
13.5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta o złożeniu oferty po terminie oraz dokona
jej zwrotu bez otwierania.
13.6. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 13.1 SIWZ,
zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno mieć
formę pisemną i zawierać numer oferty ustalony przez Zamawiającego w chwili złożenia
oferty, a także powinno zostać poświadczone przez Zamawiającego.
14. Termin związania ofertą
14.1. Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 60 dni od upływu terminu
składania ofert. Powyższe dotyczy każdego z etapów postępowania.
14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
o którym mowa w pkt 13.1 SIWZ.
14.3. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Oferentów
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas oznaczony, nie dłuższy niż
45 dni.
14.4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 14.3 SIWZ powoduje wykluczenie
Oferenta z postępowania.
15. Badanie i ocena ofert
15.1. Otwarcie ofert w I etapie postępowania nie jest jawne.
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15.2. Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty dokonywane przez
Oferenta po terminie składania ofert. W ramach I etapu postępowania nie dopuszcza się
również negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty,
w tym zwłaszcza zmiany cen.
15.3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Oferenta o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
15.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Wszelkie żądane wyjaśnienia powinny być dostarczone Zamawiającemu
w terminie oznaczonym w wezwaniu do złożenia wyjaśnień. Przekroczenie tego terminu
jest równoznaczne z odmową udzielenia wyjaśnień.
15.5. Zamawiający poprawia w treści oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści tej oferty, zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta jest
poprawiana.
15.6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 15.5.c SIWZ,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem
pkt 15.3 SIWZ,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, nie będące oczywistymi omyłkami rachunkowymi,
o których mowa w pkt 15.5.b SIWZ,
e) jest nieważna na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
15.7. Zamawiający może odrzucić ofertę:
a) Oferenta, który nie złożył żądanych wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.3 SIWZ, albo
jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
uprawdopodabnia, że oferta zawiera rażąco niską cenę,
b) w przypadku, gdy Oferent odmówił udzielenia wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.4
SIWZ.
15.8. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
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15.9. Ocena ofert:
15.9.1. Oceny ofert dokonywać będzie komisja powołana przez Zamawiającego.
15.9.2. Ocenie zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone – ważne.
15.9.3. Oferty oceniane będą odrębnie dla każdego z zadań.
15.9.4. Kryteria oceny ofert:
wysokość oferowanej ceny brutto – współczynnik wagowy – 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta dla danego zadania, która zawiera najniższą cenę
w tym zadaniu.
16. Zawiadomienie o wynikach postępowania, zawarcie umowy
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia – z zastrzeżeniem pkt 16.3 SIWZ – Oferentowi, który
złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.
16.2. Oferta, która uzyskała status najkorzystniejszej podlega zatwierdzeniu przez kierownika
zamówienia.
16.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta nie zostanie zatwierdzona zgodnie
z pkt 16.2 SIWZ.
16.4. W przypadku zatwierdzenia najkorzystniej oferty zgodnie z pkt 16.2 SIWZ, tj. po wyborze
oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadamia niezwłocznie:
a) Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę – o wyborze jego oferty,
b) pozostałych Oferentów – że ich oferta nie została wybrana w postępowaniu.
16.5. Wybrany Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy na realizację zamówienia
w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o dokonanym wyborze Wykonawcy.
16.6. W przypadku nie zawarcia umowy przez Oferenta, z przyczyny leżącej po stronie
Oferenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
17. Wzór umowy albo istotne postanowienia umowy
Wzór umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.
18. Środki ochrony prawnej
Zamawiający nie przewiduje środków ochrony prawnej.
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19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. Prawa autorskie
20.1. Oferent niniejszym oświadcza, iż na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu lub będą przysługiwać w dniu
przekazania Zamawiającemu w celu dokonania odbioru wszelkie autorskie prawa
majątkowe do dokumentacji techniczno – prawnej opisanej w Załączniku nr 2 do SIWZ.
20.2. W dniu przyjęcia końcowego protokołu odbioru, Zamawiający nabywa autorskie prawa
majątkowe do dokumentacji techniczno – prawnej opisanej w Załączniku nr 2 do SIWZ,
w tym wyłączne prawo do wykorzystania, nie wykorzystania, zmiany, korekty na wszelkich
znanych polach eksploatacji w tym wskazanych w art. 74 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, a także na polach:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku materialnym, w tym wszelkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego w sieci multimedialnej (w tym Internet);
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy
zapisu, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
c) prawo wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą;
d) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których dzieło
utrwalono lub zwielokrotniono;
e) korzystanie w ramach procedur administracyjnych, postępowań przed organami
administracyjnymi i innymi organami państwowymi;
f)

korzystanie w ramach kontaktów z kontrahentami;

g) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w tym Internetu;
h) publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
i)

wykorzystanie fragmentów dzieła do celów promocyjnych i reklamy.
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21. Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

Sporządziła: Marta Kurek
Katowice, dnia 15.06.2016 r.

ZATWIERDZAM:

KRZYSZTOF ZABROŃ
DYREKTOR ZAKŁADU
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Załącznik nr 1
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/04-1/16

WZÓR
Formularz ofertowy
……miejscowość……, dnia ……………
…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY
przedkładany Zamawiającemu – PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład
Górnośląski
My niżej podpisani:
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko osób reprezentujących Oferenta)

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

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej oraz pełna obsługa geodezyjna dla zadań
związanych z rozbudową i modernizacją sieci przesyłowo – rozdzielczych PKP Energetyka S.A.
– 4 zadania, po zapoznaniu się z SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/04-1/16 oraz po uzyskaniu wszelkich
informacji niezbędnych do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą
wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, niniejszym składamy następującą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za następujące wynagrodzenie ryczałtowe:
Zadanie
Za realizację całości
zamówienia (tj. zadań
nr od 1 do 3 zgodnie z
pkt 3.1. SIWZ)
Zadanie nr 1 zgodnie z
pkt 3.1.a. SIWZ
Zadanie nr 2 zgodnie z
pkt 3.1.b. SIWZ
Zadanie nr 3 zgodnie z
pkt 3.1.c. SIWZ
Zadanie nr 4 zgodnie z
pkt 3.1.d. SIWZ

Cena netto w zł
(cyfrowo)

Cena netto w zł
(słownie)

Cena brutto w zł
(cyfrowo)

Cena brutto w zł
(słownie)
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Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, wraz z załącznikami do SIWZ, oraz że
przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w ich treści i uznajemy się za związanych
zawartymi w niej postanowieniami.
3. Oświadczamy, że wskazane ceny zostały skalkulowane w taki sposób, że zawierają
w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminach opisanych w pkt 5
SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/04-1/16 .
5. Oferowane ceny są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług.
6. Oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni od daty prawidłowego wystawienia
faktury VAT, zaś wystawienie faktury nastąpi nie wcześniej niż po odbiorze wykonanej
usługi.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od
upływu terminu składania ofert. Ponadto oświadczamy, że w przypadku przeprowadzenia
przez Zamawiającego II etapu postępowania, będziemy się uważać za związanych złożoną
przez nas w tym etapie ofertą, przez okres 45 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
9. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia z należytą starannością, przy uwzględnieniu
zawodowego charakteru prowadzonej przez nas działalności gospodarczej (art. 355
§ 2 Kodeksu cywilnego).
10. Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia firma będzie* / nie będzie*
korzystała z podwykonawców;
2.

część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………..
11. Załączniki do niniejszego formularza ofertowego stanowią:
a) dokument potwierdzający wniesienia wadium,
b) dokumenty, o których mowa w pkt 8 SIWZ,
c) pełnomocnictwa,
d) zaparafowany wzór umowy,
e) ……………………………..
12. Wadium w kwocie …………. zł zostało wniesione w dniu ……………, w formie …………….
13. Zwrotu wadium prosimy dokonać:
a) dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej:
Bank: ……………, nr konta: ……………
b) dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej:
Adres: …………….
14. Wszelką korespondencję winno się kierować na:
a) dokładny adres: .............................................................................................................,
b) adres email: ...................................................................................................................,
…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)

----------------------* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/04-1/16

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno – prawnych oraz pełna
obsługa geodezyjna dla zadań związanych z rozbudową i remontami sieci przesyłowo –
rozdzielczych PKP Energetyka S.A.
Całość przedmiotu zamówienia podzielona jest na 4 zadania:
a) zadanie nr 1 - opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna obsługa
geodezyjna na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii
napowietrznej LPN PT Rybnik - PT Nędza (2 odcinki - 3.0 km) w zakresie trzeciego
odcinka ,
b) zadanie nr 2 - opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna obsługa
geodezyjna na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii LPN
1,2 GPZ Lipówka ST D.G. Towarowa,
c) zadanie nr 3 - opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna obsługa
geodezyjna na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii LPN
Bukowno - D.G. Wschodnia,
d) zadanie nr 4 - opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna obsługa
geodezyjna na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii PKP 1
do PT Chorzów .
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdego z zadań przedstawiają
Załącznikki: 2a – 2d do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia, określony zgodnie z pkt II oraz Załącznikiem nr 1 do SIWZ, winien
zawierać:
a) opracowania projektowe kompletne z punktu widzenia realizacji zadań oraz
uruchomienie i eksploatacji obiektów, zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,
a także z wymogami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wydanymi na jego
podstawie,
b) niezbędne sprawdzenia, opinie i uzgodnienia potrzebne do uzyskania Decyzji
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych do wlaściwego organu
administracji publicznej,
c) dokumentację powykonawczą.
4. Decyzje o pozwoleniu na budowę lub gdy dopuszcza to prawo – zaświadczenia o braku
sprzeciwu właściwych organów odnośnie zgłoszenia robot powinny zostać wydane na rzecz
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Inwestora, tj. PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej
ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa Południowy Rejon Dystrybucji Ekspozytura w
Katowicach ul. Damrota 8, 40 – 022 Katowice.
5. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
powszechnego i normami obowiązującymi w tym zakresie, dotyczącymi w szczególności:
f) projektowania i budowy elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych nN,
g) projektowania i budowy elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych SN,
h) uziemienia instalacji elektrenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od
1 kV,
i)

wymagań szczegółowych dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi (w tym
przepustów kablowych),

j)

projektowania i budowy słupowych stacji transformatorowych SN/nN.
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Załącznik nr 2a
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/04/2016

Zadanie nr 1 - opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna
obsługa geodezyjna na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
Modernizacja linii napowietrznej LPN PT Rybnik - PT Nędza (2 odcinki - 3.0 km)
w zakresie trzeciego odcinka
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej, pełna
obsługa geodezyjna oraz nadzór autorski nad realizacją zadania inwestycyjnego
pn.: „Modernizacja linii napowietrznej LPN PT Rybnik - PT Nędza (2 odcinki - 3.0 km)
w zakresie trzeciego odcinka”.
2. Zakres zamówienia:
2.1. Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych wynikających z obowiązujących
przepisów, umożliwiających proces projektowania i realizację budowy, a w szczególności:
a) uzgodnienie i uzyskanie na piśmie zgody właścicieli nieruchomości na poprowadzenie
przez ich grunty linii energetycznej i wejścia w teren pracowników PKP Energetyka S.A.
w celu realizacji budowy;
b) uzyskanie zobowiązania właścicieli nieruchomości do ustanowienia służebności przesyłu
dla projektowanej linii;
c) dostarczenie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej dla
nieruchomości objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz nieruchomości sąsiednich
(po ostatecznym ustaleniu trasy);
d) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania
inwestycyjnego.
2.2. Opracowanie projektu budowlanego (2 egzemplarze) w zakresie:
a) przebudowy istniejącej linii napowietrznej na linię kablową, kablem typu XRUHAKXs
3x1x120/50 mm2 o napięciu 20 kV, biegnącą po terenach PKP od słupa nr 37 (STS) do
słupa o nr 49 (STS) włącznie, odcinek o długość około 1500 m
b) wymiana istniejącego stanowiska słupowego STS nr 49 na nowe,
c) zejście kablem SN ze stanowiska słupowego STS nr 37 bez jego wymiany,
d) na odcinku przebudowy - demontaż „starych” słupów przedmiotowej linii,
e) alternatywą dla wyżej opisanej przebudowy może być zaprojektowanie nowej linii
napowietrznej przy założeniu bezwzględnego przeniesienia słupów o numerach od 44
do 48 na tereny PKP oraz wykonanie przedmiotowej linii przewodami izolowanymi
(stanowisko STS nr 44 – przeniesienie poza ogrodzony teren domów mieszkalnych,
likwidacja transformatora),
2.3. opracowanie projektu wykonawczego (4 egzemplarze) w zakresie wymienionych
w pkt 2.2. niniejszego opisu;
2.4. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH W ARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR EZ9-EZ6G-4202/04-1/16

2.5. złożenie projektów wykonawczych i budowlanych do protokolarnego uzgodnienia przez
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej
Południowy Rejon Dystrybucji Ekspozytura w Katowicach , 40 – 022 Katowice,
ul. Damrota 8 oraz Zamawiającego;
2.6. elektroniczny zapis na płycie CD całości dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi
opiniami i uzgodnieniami w formacie PDF (1 egzemplarz);
2.7. uzyskanie wiążącej decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację zadania;
2.8. opracowanie kosztorysowe wraz z wykazem materiałów;
2.9. pełna obsługa geodezyjna zadania;
2.10. zapewnienie na rzecz Zamawiającego nadzoru autorskiego
przedmiotu umowy do czasu zakończenia niniejszego zadania;

nad

realizacją

2.11. opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającą w szczególności naniesienie
wykonanej inwestycji na podkłady geodezyjne we właściwym organie administracji
publicznej;
3. Inne ważne wymagania:
3.1. dokumentację należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),
3.2. szczegóły rozwiązań technicznych (w tym trasę przyłącza) oraz zastosowanych
materiałów Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić protokolarnie z PKP Energetyka
S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Południowy Rejon
Dystrybucji Ekspozytura w Katowicach 40 – 022 Katowice, ul. Damrota 8 oraz z
wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego,
3.3. obowiązkiem
Wykonawcy
jest
wystąpienie
do
tutejszego
Oddziału
Dystrybucji Energii Elektrycznej - Południowy Rejon Dystrybucji Ekspozytura w
Katowicach
o zatwierdzenie wykonanego projektu budowlanego, a następnie
przekazanie dokumentacji Zamawiającemu,
3.4. zaleca się aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty polegające między innymi na dokonaniu wizji lokalnej w terenie,
3.5. przedmiot umowy powinien być opracowany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi
w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, a także obowiązującymi Polskimi Normami.
3.6. Wykonawca będzie upoważniony przez Zamawiającego do występowania w jego
imieniu zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem,
3.7. w oparciu o art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej
(DZ. U. z 2006r., NR 225, poz 1635 z późn. zm) opłacie skarbowej podlega złożenie
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – m.in. w sprawie z zakresu
administracji publicznej; Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia w/w opłaty
skarbowej przy posługiwaniu się udzielonym przez Zamawiającego pełnomocnictwem.
Podkreślenia wymaga, że opłata skarbowa jest należna od każdego stosunku
pełnomocnictwa a brak żądania przez organ administracji uiszczenia takiej opłaty
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wynikając z niedopatrzenia lub nieświadomości regulacji ustawy, nie zwalnia
z obowiązku podatkowego w tym zakresie,
3.8. dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć,
3.9. Wykonawca przejmuje obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego na zasadach
określonych przepisami ustawy Prawo Budowlane.
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Załącznik nr 2b
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/04/2016

Zadanie nr 2 - opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna
obsługa geodezyjna na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
Modernizacja linii LPN 1,2 GPZ Lipówka ST D.G. Towarowa
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej, pełna
obsługa geodezyjna oraz nadzór autorski nad realizacją zadania inwestycyjnego
pn.: „Modernizacja linii LPN 1,2 GPZ Lipówka ST D.G. Towarowa”.
2. Zakres zamówienia:
2.1. Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych wynikających z obowiązujących
przepisów, umożliwiających proces projektowania i realizację budowy, a w szczególności:
a) uzgodnienie i uzyskanie na piśmie zgody właścicieli nieruchomości na poprowadzenie
przez ich grunty linii energetycznej i wejścia w teren pracowników PKP Energetyka S.A.
w celu realizacji budowy;
b) uzyskanie zobowiązania właścicieli nieruchomości do ustanowienia służebności przesyłu
dla projektowanej linii;
c) dostarczenie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej dla
nieruchomości objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz nieruchomości sąsiednich
(po ostatecznym ustaleniu trasy);
d) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania
inwestycyjnego.
2.2. Opracowanie projektu budowlanego (2 egzemplarze) w zakresie:
a) modernizacja istniejącej linii kablowo napowietrznej z GPZ Lipówka do ST D.G.
Towarowa dla linii PKP 1 oraz PKP 2,
b) budowa linii kablowej o napięciu 20kV z GPZ Lipówka o długości ok. 900 m dla każdej
z linii do pierwszych stanowisk słupowych,
c) pierwsze stanowiska od strony GPZ mają zostać zaprojektować z odłącznikiem,
d) zaprojektowanie kompletnych 9 stanowisk słupowych wraz z przewodami,
e) zejście kablem z ostatniego stanowiska słupowego do ST2 Towarowa orientacyjna
długość ok 50 m.
2.3. opracowanie projektu wykonawczego (4 egzemplarze) w zakresie wymienionych
w pkt 2.2. niniejszego opisu;
2.4. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
2.5. złożenie projektów wykonawczych i budowlanych do protokolarnego uzgodnienia przez
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej
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Południowy Rejon Dystrybucji Ekspozytura w Katowicach,
ul. Damrota 8 oraz Zamawiającego;

40 – 022 Katowice,

2.6. elektroniczny zapis na płycie CD całości dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi
opiniami i uzgodnieniami w formacie PDF (1 egzemplarz);
2.7. uzyskanie wiążącej decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację zadania;
2.8. opracowanie kosztorysowe wraz z wykazem materiałów;
2.9. pełna obsługa geodezyjna zadania;
2.10. zapewnienie na rzecz Zamawiającego nadzoru autorskiego
przedmiotu umowy do czasu zakończenia niniejszego zadania;

nad

realizacją

2.11. opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającą w szczególności naniesienie
wykonanej inwestycji na podkłady geodezyjne we właściwym organie administracji
publicznej;
3. Inne ważne wymagania:
3.1. dokumentację należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),
3.2. szczegóły rozwiązań technicznych (w tym trasę przyłącza) oraz zastosowanych
materiałów Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić protokolarnie z PKP Energetyka
S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Południowy Rejon
Dystrybucji Ekspozytura w Katowicach 40 – 022 Katowice, ul. Damrota 8 oraz z
wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego,
3.3. obowiązkiem
Wykonawcy
jest
wystąpienie
do
tutejszego
Oddziału
Dystrybucji Energii Elektrycznej - Południowy Rejon Dystrybucji Ekspozytura w
Katowicach
o zatwierdzenie wykonanego projektu budowlanego, a następnie
przekazanie dokumentacji Zamawiającemu,
3.4. zaleca się aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty polegające między innymi na dokonaniu wizji lokalnej w terenie,
3.5. przedmiot umowy powinien być opracowany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi
w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, a także obowiązującymi Polskimi Normami.
3.6. Wykonawca będzie upoważniony przez Zamawiającego do występowania w jego
imieniu zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem,
3.7. w oparciu o art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej
(DZ. U. z 2006r., NR 225, poz 1635 z późn. zm) opłacie skarbowej podlega złożenie
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – m.in. w sprawie z zakresu
administracji publicznej; Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia w/w opłaty
skarbowej przy posługiwaniu się udzielonym przez Zamawiającego pełnomocnictwem.
Podkreślenia wymaga, że opłata skarbowa jest należna od każdego stosunku
pełnomocnictwa a brak żądania przez organ administracji uiszczenia takiej opłaty
wynikając z niedopatrzenia lub nieświadomości regulacji ustawy, nie zwalnia
z obowiązku podatkowego w tym zakresie,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH W ARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR EZ9-EZ6G-4202/04-1/16

29

3.8. dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć,
3.9. Wykonawca przejmuje obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego na zasadach
określonych przepisami ustawy Prawo Budowlane.
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Załącznik nr 2c
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/04/2016

Zadanie nr 3 - opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna
obsługa geodezyjna na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
Modernizacja linii LPN Bukowno - D.G. Wschodnia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej, pełna
obsługa geodezyjna oraz nadzór autorski nad realizacją zadania inwestycyjnego
pn.: „Modernizacja linii LPN Bukowno - D.G. Wschodnia”.
2. Zakres zamówienia:
2.1. Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych wynikających z obowiązujących
przepisów, umożliwiających proces projektowania i realizację budowy, a w szczególności:
a)

uzgodnienie i uzyskanie na piśmie zgody właścicieli nieruchomości na
poprowadzenie przez ich grunty linii energetycznej i wejścia w teren pracowników
PKP Energetyka S.A. w celu realizacji budowy;

b)

uzyskanie zobowiązania właścicieli nieruchomości do ustanowienia służebności
przesyłu dla projektowanej linii;

c)

dostarczenie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej dla
nieruchomości objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz nieruchomości sąsiednich
(po ostatecznym ustaleniu trasy);

d)

uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania
inwestycyjnego.

2.2. Opracowanie projektu budowlanego (2 egzemplarze) w zakresie zaprojektowania linii
kablowej
SN
6
kV
relacji
LPN
PT
Bukowno
–
STK
Sławków
na długości ok. 8 km. Proponowany typ kabla XRUHAKXS 1x70 mm2, przebieg linii
częściowo po istniejącej trasie (tereny PKP). Wyżej wymieniona linia zasila również
stacje pośrednie: STK Bukowno Dysponująca i STK Bukowno Przemiarki, które należy
uwzględnić w projekcie
2.3. opracowanie projektu wykonawczego (4 egzemplarze) w zakresie wymienionych
w pkt 2.2. niniejszego opisu;
2.4. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
2.5. złożenie projektów wykonawczych i budowlanych do protokolarnego uzgodnienia przez
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej
Południowy Rejon Dystrybucji Ekspozytura w Katowicach , 40 – 022 Katowice, ul.
Damrota 8 oraz Zamawiającego;
2.6. elektroniczny zapis na płycie CD całości dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi
opiniami i uzgodnieniami w formacie PDF (1 egzemplarz);
2.7. uzyskanie wiążącej decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację zadania;
2.8. opracowanie kosztorysowe wraz z wykazem materiałów;
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2.9. pełna obsługa geodezyjna zadania;
2.10. zapewnienie na rzecz Zamawiającego nadzoru autorskiego
przedmiotu umowy do czasu zakończenia niniejszego zadania;

nad

realizacją

2.11. opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającą w szczególności naniesienie
wykonanej inwestycji na podkłady geodezyjne we właściwym organie administracji
publicznej.
3. Inne ważne wymagania:
3.1. dokumentację należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),
3.2. szczegóły rozwiązań technicznych (w tym trasę przyłącza) oraz zastosowanych
materiałów Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić protokolarnie z PKP Energetyka
S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Południowy Rejon
Dystrybucji Ekspozytura w Katowicach 40 – 022 Katowice, ul. Damrota 8 oraz z
wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego,
3.3. obowiązkiem
Wykonawcy
jest
wystąpienie
do
tutejszego
Oddziału
Dystrybucji Energii Elektrycznej - Południowy Rejon Dystrybucji Ekspozytura w
Katowicach
o zatwierdzenie wykonanego projektu budowlanego, a następnie
przekazanie dokumentacji Zamawiającemu,
3.4. zaleca się aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty polegające między innymi na dokonaniu wizji lokalnej w terenie,
3.5. przedmiot umowy powinien być opracowany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi
w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, a także obowiązującymi Polskimi Normami.
3.6. Wykonawca będzie upoważniony przez Zamawiającego do występowania w jego
imieniu zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem,
3.7. w oparciu o art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej
(DZ. U. z 2006r., NR 225, poz 1635 z późn. zm) opłacie skarbowej podlega złożenie
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – m.in. w sprawie z zakresu
administracji publicznej; Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia w/w opłaty
skarbowej przy posługiwaniu się udzielonym przez Zamawiającego pełnomocnictwem.
Podkreślenia wymaga, że opłata skarbowa jest należna od każdego stosunku
pełnomocnictwa a brak żądania przez organ administracji uiszczenia takiej opłaty
wynikając z niedopatrzenia lub nieświadomości regulacji ustawy, nie zwalnia
z obowiązku podatkowego w tym zakresie,
3.8. dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć,
3.9. Wykonawca przejmuje obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego na zasadach
określonych przepisami ustawy Prawo Budowlane.
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Załącznik nr 2d
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/04/2016

Zadanie nr 4 - opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna
obsługa geodezyjna na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
Modernizacja linii PKP 1 do PT Chorzów .
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej, pełna
obsługa geodezyjna oraz nadzór autorski nad realizacją zadania inwestycyjnego
pn.: „Modernizacja linii PKP 1 do PT Chorzów ”.
2. Zakres zamówienia (3 odcinek):
2.1. Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych wynikających z obowiązujących
przepisów, umożliwiających proces projektowania i realizację budowy, a w szczególności:
a)

uzgodnienie i uzyskanie na piśmie zgody właścicieli nieruchomości na
poprowadzenie przez ich grunty linii energetycznej i wejścia w teren pracowników
PKP Energetyka S.A. w celu realizacji budowy;

b)

uzyskanie zobowiązania właścicieli nieruchomości do ustanowienia służebności
przesyłu dla projektowanej linii;

c)

dostarczenie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej dla
nieruchomości objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz nieruchomości
sąsiednich (po ostatecznym ustaleniu trasy);

d)

uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania
inwestycyjnego.

2.2. Opracowanie projektu budowlanego (2 egzemplarze) w zakresie:
a) wymiana części linii kablowej 20kV relacji od GPZ Świętochłowice do PT Chorzów,
b) wymiana istniejącej linii kablowej od GPZ Świętochłowice do mufy w kierunku PT
Chorzów. Orientacyjna długość trasy linii kablowej przeznaczona do wymiany wynosi
ok. 620m (dokładne miejsce mufowania zostanie wskazane przez Naczelnika Sekcji
EZSZ Katowice - tel. 697040942 lub 697040909),
c) wymiana istniejącej linii kablowej od PT Chorzów do mufy w kierunku GPZ
Świętochłowice. Orientacyjna długość trasy inii kablowej przeznaczona do wymiany
wynosi ok. 420m (dokładne miejsce mufy zostanie wskazane przez Naczelnika
Sekcji EZSZ Katowice - tel. 697040942 lub 697040909),
d) proponowany typ kabla XRUHAKXs 3x1x240/50 mm2 20kV.
2.3. opracowanie projektu wykonawczego (4 egzemplarze) w zakresie wymienionych
w pkt 2.2. niniejszego opisu;
2.4. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
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2.5. złożenie projektów wykonawczych i budowlanych do protokolarnego uzgodnienia przez
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej
Południowy Rejon Dystrybucji Ekspozytura w Katowicach, 40 – 022 Katowice,
ul. Damrota 8 oraz Zamawiającego;
2.6. elektroniczny zapis na płycie CD całości dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi
opiniami i uzgodnieniami w formacie PDF (1 egzemplarz);
2.7. uzyskanie wiążącej decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację zadania;
2.8. opracowanie kosztorysowe wraz z wykazem materiałów;
2.9. pełna obsługa geodezyjna zadania;
2.10. zapewnienie na rzecz Zamawiającego nadzoru autorskiego
przedmiotu umowy do czasu zakończenia niniejszego zadania;

nad

realizacją

2.11. opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającą w szczególności naniesienie
wykonanej inwestycji na podkłady geodezyjne we właściwym organie administracji
publicznej.
3. Inne ważne wymagania:
3.1. dokumentację należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462),
3.2. szczegóły rozwiązań technicznych (w tym trasę przyłącza) oraz zastosowanych
materiałów Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić protokolarnie z PKP Energetyka
S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Południowy Rejon
Dystrybucji Ekspozytura w Katowicach 40 – 022 Katowice, ul. Damrota 8 oraz z
wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego,
3.3. obowiązkiem
Wykonawcy
jest
wystąpienie
do
tutejszego
Oddziału
Dystrybucji Energii Elektrycznej - Południowy Rejon Dystrybucji Ekspozytura w
Katowicach
o zatwierdzenie wykonanego projektu budowlanego, a następnie
przekazanie dokumentacji Zamawiającemu,
3.4. zaleca się aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty polegające między innymi na dokonaniu wizji lokalnej w terenie,
3.5. przedmiot umowy powinien być opracowany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi
w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, a także obowiązującymi Polskimi Normami.
3.6. Wykonawca będzie upoważniony przez Zamawiającego do występowania w jego
imieniu zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem,
3.7. w oparciu o art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej
(DZ. U. z 2006r., NR 225, poz 1635 z późn. zm) opłacie skarbowej podlega złożenie
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – m.in. w sprawie z zakresu
administracji publicznej; Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia w/w opłaty
skarbowej przy posługiwaniu się udzielonym przez Zamawiającego pełnomocnictwem.
Podkreślenia wymaga, że opłata skarbowa jest należna od każdego stosunku
pełnomocnictwa a brak żądania przez organ administracji uiszczenia takiej opłaty
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wynikając z niedopatrzenia lub nieświadomości regulacji ustawy, nie zwalnia
z obowiązku podatkowego w tym zakresie.

3.8. dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć,
3.9. Wykonawca przejmuje obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego na zasadach
określonych przepisami ustawy Prawo Budowlane.
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Załącznik nr 3
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/04-1/16

UMOWA nr ……………………………………………
zawarta dnia ................... roku w Katowicach
pomiędzy:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00 - 681, ul. Hoża 63/67, NIP 526-25-42-704, REGON
017301607, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000322634, z kapitałem
zakładowym 844.885.320,00 zł wpłaconym w całości, w imieniu, którego działa:
Zakład Górnośląski
Ul. Damrota 8, 40-022 Katowice
reprezentowany przez:
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
…………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ………………………………, NIP …………….., REGON ………………,
zarejestrowanym w ………………………………. pod nr ………………., z kapitałem zakładowym
…………………zł wpłaconym ………………………….., w imieniu, którego działa:
…………………………………………………………………………………………………………
reprezentowany przez:
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
zwaną dalej WYKONAWCĄ
w dalszej części zwanymi łącznie Stronami Umowy.

Przedmiotowa umowa dotyczy obszaru działalności PKP Energetyka S.A. – Oddział
w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej.
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
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1.1. Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna obsługa geodezyjna na
potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii napowietrznej LPN PT
Rybnik - PT Nędza (2 odcinki - 3.0 km) w zakresie trzeciego odcinka .
1.2. Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna obsługa geodezyjna na
potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii LPN 1,2 GPZ Lipówka ST
D.G. Towarowa,
2. Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna obsługa geodezyjna na
potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii LPN Bukowno - D.G.
Wschodnia,
2.1. Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna obsługa geodezyjna na
potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii PKP 1 do PT Chorzów.
§2
1. Przedmiot Umowy, zgodnie z § 1 pkt 1.1 niniejszej umowy, winien obejmować następujące
elementy:
1.1. Uzyskanie

stosownych

decyzji

administracyjnych

wynikających

z

obowiązujących

przepisów, umożliwiających proces projektowania i realizację budowy, a w szczególności:
1.1.1. uzgodnienie i uzyskanie na piśmie zgody właścicieli nieruchomości na poprowadzenie
przez ich grunty linii energetycznej i wejścia w teren pracowników PKP Energetyka S.A.
w celu realizacji budowy,
1.1.2. uzyskanie zobowiązania właścicieli nieruchomości do ustanowienia służebności przesyłu
dla projektowanej linii,
1.1.3. dostarczenie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej dla
nieruchomości objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz nieruchomości sąsiednich
(po ostatecznym ustaleniu trasy);
1.1.4. uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania
inwestycyjnego.
1.2. Opracowanie projektu budowlanego (2 egzemplarze) w zakresie:
1.2.1. przebudowy istniejącej linii napowietrznej na linię kablową, kablem typu XRUHAKXs
3x1x120/50 mm2 o napięciu 20 kV, biegnącą po terenach PKP od słupa nr 37 (STS) do
słupa o nr 49 (STS) włącznie, odcinek o długość około 1500 m
1.2.2. wymiana istniejącego stanowiska słupowego STS nr 49 na nowe,
1.2.3. zejście kablem SN ze stanowiska słupowego STS nr 37 bez jego wymiany,
1.2.4. na odcinku przebudowy - demontaż „starych” słupów przedmiotowej linii,
1.2.5. alternatywą dla wyżej opisanej przebudowy może być zaprojektowanie nowej linii
napowietrznej przy założeniu bezwzględnego przeniesienia słupów o numerach od 44
do 48 na tereny PKP oraz wykonanie przedmiotowej linii przewodami izolowanymi
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(stanowisko STS nr 44 – przeniesienie poza ogrodzony teren domów mieszkalnych,
likwidacja transformatora).
1.3. opracowanie projektu wykonawczego (4 egzemplarze) w zakresie wymienionych
w § 2 pkt 1.2 niniejszej umowy,
1.4. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
1.5. złożenie projektów wykonawczych i budowlanych do protokolarnego uzgodnienia przez
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Południowy
Rejon Dystrybucji Ekspozytura w Katowicach, 40 – 022 Katowice, ul. Damrota 8 oraz
Zamawiającego,
1.6. elektroniczny zapis na płycie CD całości dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi
opiniami i uzgodnieniami w formacie PDF (1 egzemplarz),
1.7. uzyskanie wiążącej decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację zadania,
1.8. opracowanie kosztorysowe wraz z wykazem materiałów,
1.9. pełna obsługa geodezyjna zadania,
1.10.

zapewnienie na rzecz Zamawiającego nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu

umowy do czasu zakończenia niniejszego zadania,
1.11.

opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej w szczególności naniesienie

wykonanej inwestycji na podkłady geodezyjne we właściwym organie administracji
publicznej.
2. Inne ważne wymagania:
2.1. Dokumentację należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.).
2.2. Szczegóły rozwiązań technicznych (w tym trasę przyłącza) oraz zastosowanych materiałów
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić protokolarnie z PKP Energetyka S.A. Oddział w
Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Południowy Rejon Dystrybucji Ekspozytura w
Katowicach 40 – 022 Katowice, ul. Damrota 8 oraz z wyznaczonym przedstawicielem
Zamawiającego,
2.3. Obowiązkiem

Wykonawcy

jest

wystąpienie

do

tutejszego

Oddziału

Dystrybucji Energii Elektrycznej Południowy Rejon Dystrybucji - Ekspozytura w Katowicach
o

zatwierdzenie

wykonanego

projektu

budowlanego,

a

następnie,

przekazanie

dokumentacji Zamawiającemu.
2.4. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2.5. Przedmiot umowy powinien być opracowany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w
planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, a także obowiązującymi Polskimi Normami.
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2.6. Wykonawca będzie upoważniony przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu
zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
2.7. W oparciu o art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej
(DZ. U. z 2006r., NR 225, poz 1635 z późn. zm) opłacie skarbowej podlega złożenie
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – m.in. w sprawie z zakresu
administracji publicznej; Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia w/w opłaty skarbowej
przy posługiwaniu się udzielonym przez Zamawiającego pełnomocnictwem. Podkreślenia
wymaga, że opłata skarbowa jest należna od każdego stosunku pełnomocnictwa a brak
żądania przez organ administracji uiszczenia takiej opłaty wynikający z niedopatrzenia lub
nieświadomości w zakresie regulacji ustawy, nie zwalnia z obowiązku podatkowego w tym
zakresie.
2.8. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć.
2.9. Wykonawca ma obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego na zasadach określonych
przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
§3
1. Przedmiot Umowy, zgodnie z § 1 pkt 1.2 niniejszej umowy, winien obejmować następujące
elementy:
1.1. Uzyskanie

stosownych

decyzji

administracyjnych

wynikających

z

obowiązujących

przepisów, umożliwiających proces projektowania i realizację budowy, a w szczególności:
1.1.1. uzgodnienie i uzyskanie na piśmie zgody właścicieli nieruchomości na poprowadzenie
przez ich grunty linii energetycznej i wejścia w teren pracowników PKP Energetyka S.A.
w celu realizacji budowy,
1.1.2. uzyskanie zobowiązania właścicieli nieruchomości do ustanowienia służebności przesyłu
dla projektowanej linii,
1.1.3. dostarczenie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej dla
nieruchomości objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz nieruchomości sąsiednich
(po ostatecznym ustaleniu trasy);
1.1.4. uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania
inwestycyjnego.
1.2. Opracowanie projektu budowlanego (2 egzemplarze) w zakresie:
1.2.1. modernizacja istniejącej linii kablowo napowietrznej z GPZ Lipówka do ST D.G.
Towarowa dla linii PKP 1 oraz PKP 2,
1.2.2. budowa linii kablowej o napięciu 20kV z GPZ Lipówka o długości ok. 900 m dla każdej
z linii do pierwszych stanowisk słupowych,
1.2.3. pierwsze stanowiska od strony GPZ mają zostać zaprojektować z odłącznikiem,
1.2.4. zaprojektowanie kompletnych 9 stanowisk słupowych wraz z przewodami,
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1.2.5. zejście kablem z ostatniego stanowiska słupowego do ST2 Towarowa orientacyjna
długość ok 50 m.
1.3. opracowanie projektu wykonawczego (4 egzemplarze) w zakresie wymienionych
w § 3 pkt 1.2 niniejszej umowy,
1.4. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
1.5. złożenie projektów wykonawczych i budowlanych do protokolarnego uzgodnienia przez
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Południowy
Rejon Dystrybucji Ekspozytura w Katowicach, 40 – 022 Katowice, ul. Damrota 8 oraz
Zamawiającego,
1.6. elektroniczny zapis na płycie CD całości dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi
opiniami i uzgodnieniami w formacie PDF (1 egzemplarz),
1.7. uzyskanie wiążącej decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację zadania,
1.8. opracowanie kosztorysowe wraz z wykazem materiałów,
1.9. pełna obsługa geodezyjna zadania,
1.10.

zapewnienie na rzecz Zamawiającego nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu

umowy do czasu zakończenia niniejszego zadania,
1.11.

opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej w szczególności naniesienie

wykonanej inwestycji na podkłady geodezyjne we właściwym organie administracji
publicznej.
2. Inne ważne wymagania:
2.1. Dokumentację należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.).
2.2. Szczegóły rozwiązań technicznych (w tym trasę przyłącza) oraz zastosowanych materiałów
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić protokolarnie z PKP Energetyka S.A. Oddział w
Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Południowy Rejon Dystrybucji Ekspozytura w
Katowicach 40 – 022 Katowice, ul. Damrota 8 oraz z wyznaczonym przedstawicielem
Zamawiającego,
2.3. Obowiązkiem

Wykonawcy

jest

wystąpienie

do

tutejszego

Oddziału

Dystrybucji Energii Elektrycznej - Południowy Rejon Dystrybucji Ekspozytura w Katowicach
o

zatwierdzenie

wykonanego

projektu

budowlanego,

a

następnie,

przekazanie

dokumentacji Zamawiającemu.
2.4. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2.5. Przedmiot umowy powinien być opracowany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w
planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, a także obowiązującymi Polskimi Normami.
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2.6. Wykonawca będzie upoważniony przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu
zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
2.7. W oparciu o art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej
(DZ. U. z 2006r., NR 225, poz 1635 z późn. zm) opłacie skarbowej podlega złożenie
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – m.in. w sprawie z zakresu
administracji publicznej; Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia w/w opłaty skarbowej
przy posługiwaniu się udzielonym przez Zamawiającego pełnomocnictwem. Podkreślenia
wymaga, że opłata skarbowa jest należna od każdego stosunku pełnomocnictwa a brak
żądania przez organ administracji uiszczenia takiej opłaty wynikający z niedopatrzenia lub
nieświadomości w zakresie regulacji ustawy, nie zwalnia z obowiązku podatkowego w tym
zakresie.
2.8. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć.
2.9. Wykonawca ma obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego na zasadach określonych
przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
§4
1. Przedmiot Umowy, zgodnie z § 1 pkt 1.3 niniejszej umowy, winien obejmować następujące
elementy:
1.1. Uzyskanie

stosownych

decyzji

administracyjnych

wynikających

z

obowiązujących

przepisów, umożliwiających proces projektowania i realizację budowy, a w szczególności:
1.1.1. uzgodnienie i uzyskanie na piśmie zgody właścicieli nieruchomości na poprowadzenie
przez ich grunty linii energetycznej i wejścia w teren pracowników PKP Energetyka S.A.
w celu realizacji budowy,
1.1.2. uzyskanie zobowiązania właścicieli nieruchomości do ustanowienia służebności przesyłu
dla projektowanej linii,
1.1.3. dostarczenie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej dla
nieruchomości objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz nieruchomości sąsiednich
(po ostatecznym ustaleniu trasy);
1.1.4. uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania
inwestycyjnego.
1.2. opracowanie projektu budowlanego (2 egzemplarze) w zakresie zaprojektowania linii
kablowej
SN
6
kV
relacji
LPN
PT
Bukowno
–
STK
Sławków
na długości ok. 8 km. Proponowany typ kabla XRUHAKXS 1x70 mm2, przebieg linii
częściowo po istniejącej trasie (tereny PKP). Wyżej wymieniona linia zasila również stacje
pośrednie: STK Bukowno Dysponująca i STK Bukowno Przemiarki, które należy
uwzględnić w projekcie,
1.3. opracowanie projektu wykonawczego (4 egzemplarze) w zakresie wymienionych
w § 4 pkt 1.2 niniejszej umowy,
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1.4. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
1.5. złożenie projektów wykonawczych i budowlanych do protokolarnego uzgodnienia przez
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Południowy
Rejon Dystrybucji Ekspozytura w Katowicach, 40 – 022 Katowice, ul. Damrota 8 oraz
Zamawiającego,
1.6. elektroniczny zapis na płycie CD całości dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi
opiniami i uzgodnieniami w formacie PDF (1 egzemplarz),
1.7. uzyskanie wiążącej decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację zadania,
1.8. opracowanie kosztorysowe wraz z wykazem materiałów,
1.9. pełna obsługa geodezyjna zadania,
1.10.

zapewnienie na rzecz Zamawiającego nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu

umowy do czasu zakończenia niniejszego zadania,
1.11.

opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej w szczególności naniesienie

wykonanej inwestycji na podkłady geodezyjne we właściwym organie administracji
publicznej.
2. Inne ważne wymagania:
2.1. Dokumentację należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.).
2.2. Szczegóły rozwiązań technicznych (w tym trasę przyłącza) oraz zastosowanych materiałów
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić protokolarnie z PKP Energetyka S.A. Oddział w
Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Południowy Rejon Dystrybucji Ekspozytura w
Katowicach 40 – 022 Katowice, ul. Damrota 8 oraz z wyznaczonym przedstawicielem
Zamawiającego,
2.3. Obowiązkiem

Wykonawcy

jest

wystąpienie

do

tutejszego

Oddziału

Dystrybucji Energii Elektrycznej Południowy Rejon Dystrybucji Ekspozytura w Katowicach o
zatwierdzenie wykonanego projektu budowlanego, a następnie, przekazanie dokumentacji
Zamawiającemu.
2.4. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2.5. Przedmiot umowy powinien być opracowany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w
planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, a także obowiązującymi Polskimi Normami.
2.6. Wykonawca będzie upoważniony przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu
zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
2.7. W oparciu o art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej
(DZ. U. z 2006r., NR 225, poz 1635 z późn. zm) opłacie skarbowej podlega złożenie
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – m.in. w sprawie z zakresu
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administracji publicznej; Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia w/w opłaty skarbowej
przy posługiwaniu się udzielonym przez Zamawiającego pełnomocnictwem. Podkreślenia
wymaga, że opłata skarbowa jest należna od każdego stosunku pełnomocnictwa a brak
żądania przez organ administracji uiszczenia takiej opłaty wynikający z niedopatrzenia lub
nieświadomości w zakresie regulacji ustawy, nie zwalnia z obowiązku podatkowego w tym
zakresie.
2.8. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć.
2.9. Wykonawca ma obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego na zasadach określonych
przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
§5
1. Przedmiot Umowy, zgodnie z § 1 pkt 1.4 niniejszej umowy, winien obejmować następujące
elementy:
1.1. Uzyskanie

stosownych

decyzji

administracyjnych

wynikających

z

obowiązujących

przepisów, umożliwiających proces projektowania i realizację budowy, a w szczególności:
1.1.1. uzgodnienie i uzyskanie na piśmie zgody właścicieli nieruchomości na poprowadzenie
przez ich grunty linii energetycznej i wejścia w teren pracowników PKP Energetyka S.A.
w celu realizacji budowy,
1.1.2. uzyskanie zobowiązania właścicieli nieruchomości do ustanowienia służebności przesyłu
dla projektowanej linii,
1.1.3. dostarczenie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z mapy ewidencyjnej dla
nieruchomości objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz nieruchomości sąsiednich
(po ostatecznym ustaleniu trasy);
1.1.4. uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania
inwestycyjnego.
1.2. Opracowanie projektu budowlanego (2 egzemplarze) w zakresie:
1.2.1. wymiana części linii kablowej 20kV relacji od GPZ Świętochłowice do PT Chorzów cała
długości linii wynosi 1800m,
1.2.2. wymiana istniejącej linii kablowej od GPZ Świętochłowice do mufy w kierunku PT
Chorzów. Orientacyjna długość odcinka kablowego przeznaczona do wymiany 620m
(dokładne miejsce mufowania zostanie wskazane przez Naczelnika Sekcji EZSZ
Katowice - tel. 697040942 lub 697040909),
1.2.3. proponowany typ kabla XRUHAKXs 3x1x240/50 mm2 20kV.
1.3. opracowanie projektu wykonawczego (4 egzemplarze) w zakresie wymienionych
w § 2 pkt 1.2 niniejszej umowy,
1.4. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
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1.5. złożenie projektów wykonawczych i budowlanych do protokolarnego uzgodnienia przez
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Południowy
Rejon Dystrybucji Ekspozytura w Katowicach, 40 – 022 Katowice, ul. Damrota 8 oraz
Zamawiającego,
1.6. elektroniczny zapis na płycie CD całości dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi
opiniami i uzgodnieniami w formacie PDF (1 egzemplarz),
1.7. uzyskanie wiążącej decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację zadania,
1.8. opracowanie kosztorysowe wraz z wykazem materiałów,
1.9. pełna obsługa geodezyjna zadania,
1.10.

zapewnienie na rzecz Zamawiającego nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu

umowy do czasu zakończenia niniejszego zadania,
1.11.

opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej w szczególności naniesienie

wykonanej inwestycji na podkłady geodezyjne we właściwym organie administracji
publicznej.
2. Inne ważne wymagania:
2.1. Dokumentację należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.).
2.2. Szczegóły rozwiązań technicznych (w tym trasę przyłącza) oraz zastosowanych materiałów
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić protokolarnie z PKP Energetyka S.A. Oddział
w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Południowy Rejon Dystrybucji Ekspozytura
w Katowicach 40 – 022 Katowice, ul. Damrota 8 oraz z wyznaczonym przedstawicielem
Zamawiającego,
2.3. Obowiązkiem

Wykonawcy

jest

wystąpienie

do

tutejszego

Oddziału

Dystrybucji Energii Elektrycznej Południowy Rejon Dystrybucji - Ekspozytura w Katowicach
o

zatwierdzenie

wykonanego

projektu

budowlanego,

a

następnie,

przekazanie

dokumentacji Zamawiającemu.
2.4. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2.5. Przedmiot umowy powinien być opracowany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi
w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, a także obowiązującymi Polskimi Normami.
2.6. Wykonawca będzie upoważniony przez Zamawiającego do występowania w jego imieniu
zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
2.7. W oparciu o art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej
(DZ. U. z 2006r., NR 225, poz 1635 z późn. zm) opłacie skarbowej podlega złożenie
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – m.in. w sprawie z zakresu
administracji publicznej; Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia w/w opłaty skarbowej
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przy posługiwaniu się udzielonym przez Zamawiającego pełnomocnictwem. Podkreślenia
wymaga, że opłata skarbowa jest należna od każdego stosunku pełnomocnictwa a brak
żądania przez organ administracji uiszczenia takiej opłaty wynikający z niedopatrzenia lub
nieświadomości w zakresie regulacji ustawy, nie zwalnia z obowiązku podatkowego w tym
zakresie.
2.8. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć.
2.9. Wykonawca ma obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego na zasadach określonych
przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).
§6
1. Przedmiot umowy, określony zgodnie z § 1 niniejszej umowy, winien zawierać:
1.1. Opracowania projektowe kompletne z punktu widzenia realizacji zadań oraz uruchomienia
i eksploatacji obiektów, zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, a także z wymogami
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) i rozporządzeniami
wydanymi na jego podstawie.
1.2. Niezbędne sprawdzenia, opinie i uzgodnienia potrzebne do uzyskania Decyzji o pozwoleniu
na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych do właściwego organu administracji
publicznej.
1.3. Dokumentację powykonawczą.
1.4. Decyzje o pozwoleniu na budowę lub gdy dopuszcza to prawo – zaświadczenia o braku
sprzeciwu właściwych organów odnośnie zgłoszenia robot powinny zostać wydane na rzecz
Inwestora, tj. PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii
Elektrycznej ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa Południowy Rejon Dystrybucji
Ekspozytura w Katowicach ul. Damrota 8, 40 – 022 Katowice.
1.5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami
przeprowadzonego postępowania, z obowiązującymi przepisami, normami i stanem
współczesnej wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w ich wykonywaniu.
1.6. Przedmiot Umowy odrębnie dla każdego zadania winien być każdorazowo opracowany
w 7 egzemplarzach,

na

które

składają

się

2 egzemplarze

projektu

budowlanego

i 4 egzemplarze projektu wykonawczego oraz na nośniku elektronicznym (1 egzemplarz).
1.7. Szczegóły rozwiązań technicznych oraz zastosowanych materiałów Wykonawca jest winien
uzgodnić z PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej
Południowy Rejon Dystrybucji Ekspozytura w Katowicach, 40 – 022 Katowice, ul. Damrota
8 oraz obowiązkiem Wykonawcy jest wystąpienie do tutejszego Oddziału Dystrybucji
Energii Elektrycznej - Południowy Rejon Dystrybucji Ekspozytura w Katowicach
o zatwierdzenie wykonanego projektu budowlanego, a następnie przekazanie dokumentacji
Zamawiającemu - wyznaczonym przedstawicielom Zamawiającego
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§7
Ustala się następujący termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy:
1.

w zakresie zadania nr 1, określonego w § 1 pkt. 1.1:

1.1. w zakresie § 2 od pkt 1.1. do pkt 1.9. – nie później niż do dnia 30.12.2016 r.,
1.2. w zakresie § 2 pkt 1.10. od dnia zawarcia umowy do daty zgłoszenia przez Zamawiającego
zakończenia całości prac,
1.3. w zakresie § 2 pkt 1.11. do 60 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zakończenia
całości prac. Powiadomienie może być dokonane w formie elektronicznej, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawcę.
2.

W zakresie zadania nr 2, określonego w § 1 pkt. 1.2:

2.1. w zakresie § 3 od pkt 1.1. do pkt 1.9. – nie później niż do dnia 30.12.2016 r.,
2.2. w zakresie § 3 pkt 1.10. od dnia zawarcia umowy do daty zgłoszenia przez Zamawiającego
zakończenia całości prac,
2.3. w zakresie § 3 pkt 2.11. do 60 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zakończenia
całości prac. Powiadomienie może być dokonane w formie elektronicznej, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawcę.
3.

W zakresie zadania nr 3, określonego w § 1 pkt. 1.3:

3.1. w zakresie § 4 od pkt 1.1. do pkt 1.9. – nie później niż do dnia 30.12.2016 r.,
3.2. w zakresie § 4 pkt 1.10. od dnia zawarcia umowy do daty zgłoszenia przez Zamawiającego
zakończenia całości prac,
3.3. w zakresie § 4 pkt 1.11. do 60 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zakończenia
całości prac. Powiadomienie może być dokonane w formie elektronicznej, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawcę.
4. W zakresie zadania nr 4, określonego w § 1 pkt. 1.4:
4.1. w zakresie przedłożenia Zamawiającemu wykazu materiałów nie później niż do dnia
30.11.2016 r.
4.2. w zakresie § 5 od pkt 1.1. do pkt 1.9. – nie później niż do dnia 30.12.2016 r.,
4.3. w zakresie § 5 pkt 1.10. od dnia zawarcia umowy do daty zgłoszenia przez Zamawiającego
zakończenia całości prac,
4.4. w zakresie § 5 pkt 1.11. do 60 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zakończenia
całości prac. Powiadomienie może być dokonane w formie elektronicznej, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawcę.
§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 ustalają wynagrodzenia
ryczałtowe w wysokości:
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1.1. za wykonanie zadania nr 1, zgodnie z § 2 niniejszej umowy:
netto: ………………. zł (słownie: ………………… 00/100),
brutto: ………………… zł (słownie: ………………. złotych 00/100),
1.2. za wykonanie zadania nr 2, zgodnie z § 3 niniejszej umowy:
netto: ……………………zł (słownie: ………………….. 00/100),
brutto: …………………. zł (słownie: ………………………. 00/100),
1.3. za wykonanie zadania nr 3, zgodnie z § 4 niniejszej umowy:
netto: ……………………zł (słownie: ………………….. 00/100),
brutto: …………………. zł (słownie: ………………………. 00/100),
1.4. za wykonanie zadania nr 4, zgodnie z § 5 niniejszej umowy
netto: ……………………zł (słownie: ………………….. 00/100),
brutto: …………………. zł (słownie: ………………………. 00/100),
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy, zostanie wypłacone na
podstawie wystawionych faktur VAT, wystawionych przez Wykonawcę.
3. Każdorazowo podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie obustronnie
podpisany protokół zdawczo – odbiorczy.
4. Ustala się płatność wynagrodzenia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy
…………………………………………………… w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w § 8 ust. 4 wymaga formy pisemnej.
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym pod numerem
NIP 526-25-42-704, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę
posiadającego

NIP:

648-272-78-43,

do

wystawiania

faktur

VAT

bez

podpisu

Zamawiającego.
7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§9
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez
zapłatę kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji,
z przyczyn

leżących

po

jego

stronie,

Wykonawcy

przysługuje

wynagrodzenie

odpowiadające stanowi odebranych prac, stwierdzone protokołem sporządzonym przy
udziale Zamawiającego.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną za opóźnienia
w wykonaniu przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy:
2.1. w zakresie zadania nr 1, szczegółowo określonego w § 2, w wysokości:
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2.1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.1 za każdy dzień
opóźnienia do 30 dnia terminu realizacji umowy po upływie terminu określonego w § 7 ust
1 pkt 1.1.
2.1.2. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.1 za każdy dzień
opóźnienia pomiędzy 31 a 60 dniem po upływie terminu określonego w § 7 ust 1 pkt 1.1.
2.1.3. 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.1 za każdy dzień
opóźnienia po 60 dniu po upływie terminu określonego w § 7 ust 1 pkt 1.1.
2.1.4. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.1 za każdy dzień
opóźnienia po upływie terminu określonego w § 7 ust 1 pkt 1.3.
2.2. w zakresie zadania nr 2 w wysokości:
2.2.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.2 za każdy dzień
opóźnienia do 30 dnia terminu realizacji umowy po upływie terminu określonego w § 7 ust
2 pkt 2.1.
2.2.2. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.2 za każdy dzień
opóźnienia pomiędzy 31 a 60 dniem po upływie terminu określonego w § 7ust 2 pkt 2.1.
2.2.3. 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.2 za każdy dzień
opóźnienia po 60 dniu po upływie terminu określonego w § 7 ust 1 pkt 2.1.
2.2.4. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.1 za każdy dzień
opóźnienia po upływie terminu określonego w § 7 ust 1 pkt 2.3.
2.3. w zakresie zadania nr 3 w wysokości:
2.3.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.3 za każdy dzień
opóźnienia do 30 dnia terminu realizacji umowy po upływie terminu określonego w § 7 ust
3 pkt 3.1.
2.3.2. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.3 za każdy dzień
opóźnienia pomiędzy 31 a 60 dniem po upływie terminu określonego w § 7 ust 3 pkt 3.1.
2.3.3. 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.3 za każdy dzień
opóźnienia po 60 dniu po upływie terminu określonego w § 7 ust 3 pkt 3.1.
2.3.4. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.3 za każdy dzień
opóźnienia po upływie terminu określonego w § 7 ust 3 pkt 3.3.
2.4. w zakresie zadania nr 4 w wysokości:
2.4.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.4 za każdy dzień
opóźnienia do 30 dnia terminu realizacji umowy po upływie terminu określonego w § 7 ust
4 pkt 4.4.
2.4.2. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.4 za każdy dzień
opóźnienia pomiędzy 31 a 60 dniem po upływie terminu określonego w § 7 ust 4 pkt 4.4.
2.4.3. 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.4 za każdy dzień
opóźnienia po 60 dniu po upływie terminu określonego w § 7 ust 4 pkt 4.4.
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2.4.4. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1.3 za każdy dzień
opóźnienia po upływie terminu określonego w § 7 ust 3 pkt 4.4.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek
ustawowych.
4. W przypadku nienależytego wykonania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do
pokrycia kosztów za straty wynikłe z wdrożenia projektu. Koszty te zostaną ustalone
w oparciu o fatycznie poniesione koszty usunięcia szkód.
5. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy winny być usunięte
przez Wykonawcę nie później niż w terminie 5 dni roboczych po ich zgłoszeniu przez
Zamawiającego. Nieprawidłowości te zostaną ustalone w oparciu o pisemny protokół
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i podpisany przez obie strony.
6. W sytuacji, w której opisane w pkt. 5 nieprawidłowości w wykonaniu zamówienia powstały
z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
§ 10
1. Strony zobowiązane są zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące działalności
drugiej strony, w posiadanie, których weszły w związku z zawarciem oraz wykonaniem
niniejszej umowy.
2. W celu wykonania obowiązków wskazanych w § 10 ust. 1 Strony zobowiązują się
w szczególności do:
2.1. nie ujawniania żadnych informacji osobom trzecim, poza pracownikami Strony
związanymi z przygotowaniem lub realizacją umowy, chyba, że takie ujawnienie
informacji jest niezbędne dla realizacji niniejszej umowy, a osoby, którym informację
przekazano zgodziły się przestrzegać warunków zachowania poufności przynajmniej
w takim zakresie, jak określony w niniejszej umowie; Strona, która udostępniła
informację osobom trzecim ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia
dokonane przez takie podmioty;
2.2. strony nie będą robiły kopii informacji otrzymanych od drugiej Strony poza kopiami
niezbędnymi do jej wykonania; Wszelkie kopie informacji będą należały do strony,
która informacje udostępniła i powinny być oznaczone, jako „poufne”, „zastrzeżone”
lub o podobnej treści;
2.3. żadna ze stron nie będzie wykorzystywała informacji w posiadanie, których weszła
w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, w celu innym niż związany
z realizacją umowy;
2.4. w przypadku zaprzestania realizacji umowy, każda ze stron zwróci na żądanie drugiej
strony wszystkie posiadane przez nią kopie wskazanych przez stronę informacji;
Powyższe nie zwalnia strony z obowiązku zachowania w poufności powierzonych jej
informacji na zasadach określonych niniejszej umowie;
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2.5. w przypadku naruszenia przez jedną ze stron obowiązku określonego w § 10 ust. 1
druga strona będzie mogła się domagać zapłaty kary umownej w wysokości 1 000,00
zł za każde zdarzenie.
3. Powyższe nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków stron wynikających
z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności ustawy Prawo autorskie,
ustawy o ochronie własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
5. Przepisy niniejszego paragrafu pozostają w mocy, pomimo wygaśnięcia, rozwiązania,
odstąpienia lub zaprzestania realizacji niniejszej umowy.
§ 11
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą należności za którąkolwiek z faktur
wystawionych przez Wykonawcę, co najmniej 30 dni, licząc od dnia następnego po dniu
wskazanym na fakturze jako termin płatności, zgodnie z § 8 pkt 4 Umowy.
3. W razie rozwiązania niniejszej umowy, Strony zobowiązane będą do uregulowania
wzajemnych zobowiązań na zasadach obowiązujących w trakcie trwania umowy.
§ 12
1. W przypadku, gdy przy lub w związku z realizacją danej umowy Wykonawca stworzy utwór
chroniony prawem autorskim, Wykonawca, jako podmiot uprawniony z tytułu autorskich
praw majątkowych do tego utworu, przenosi na Zamawiającego na zasadzie wyłączności,
a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania tym
utworem, w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 2 art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. O ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz zezwala na wykonywanie przez
Zamawiającego autorskich praw zależnych do tego utworu. Przejście wyżej wskazanych
praw następuje z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego stworzonej przez wykonawcę
dokumentacji, opisanej w § 1 umowy.
2. Przeniesienie praw, o którym mowa w § 12 ust. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji:
2.1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku materialnym, w tym wszelkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego w sieci multimedialnej (w tym Internet);
2.2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy
zapisu, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
2.3. prawo wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą;
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2.4. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których dzieło utrwalono
lub zwielokrotniono;
2.5. korzystanie w ramach procedur administracyjnych, postępowań przed organami
administracyjnymi i innymi organami państwowymi;
2.6. korzystanie w ramach kontaktów z kontrahentami;
2.7. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w tym Internetu;
2.8. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
2.9. wykorzystanie fragmentów dzieła do celów promocyjnych i reklamy;
3. Przeniesienie praw następuje na cały czas ich trwania.
4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał w stosunku do Zamawiającego lub jego
następców prawnych autorskich praw osobistych do przyjętej dokumentacji.
5. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o których mowa w § 12 ust. 1 w zw. z ust. 2, zawiera
się w wynagrodzeniu za wykonanie niniejszej umowy.
§ 13
1. Wykonawca od chwili zawarcia umowy zobowiązany jest do informowania Zamawiającego
przynajmniej raz na 21 dni w formie pisemnej o postępie prac projektowych
i zastosowanych rozwiązaniach.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania informacji wymienionej w § 13 ust. 1
niniejszej umowy drogą elektroniczną (skan podpisanego pisma) na adres email:
ez9.ez5@pkpenergetyka.pl.
§ 14
1. W zakresie wzajemnej współpracy wynikającej z Umowy, Strony zobowiązują się
przeciwdziałać, jak również nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zostać uznane
za nieetyczne, niezgodne z prawem, a w szczególności o charakterze korupcyjnym.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań opisanych w ust. 1, Strona która takowe
działania

zaobserwowała,

zobowiązana

jest

do

oficjalnego

oraz

niezwłocznego

poinformowania o tym fakcie drugiej Strony.”
§ 15
Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§ 16
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.
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§ 17
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez
obie Strony pod rygorem nieważności.
§ 18
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Kodeks Cywilny.
2. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd
Powszechny w Katowicach.
§ 19
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 4
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/04-1/16

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

……miejscowość……, dnia ……………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax Oferenta)

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

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

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej oraz pełna
obsługa geodezyjna dla zadań związanych z rozbudową i modernizacją sieci przesyłowo –
rozdzielczych PKP Energetyka S.A. – 4 zadania”, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ nr EZ9Ez6g-4202/04-1/16 .

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

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH W ARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR EZ9-EZ6G-4202/04-1/16

53

Załącznik nr 5
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/04-1/16

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

……miejscowość……, dnia ……………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax Oferenta)

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

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

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej oraz pełna
obsługa geodezyjna dla zadań związanych z rozbudową i modernizacją sieci przesyłowo –
rozdzielczych PKP Energetyka S.A. – 4 zadania, na podstawie pkt 6.2 SIWZ nr EZ9-Ez6g4202/04-1/16 .

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 6
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/04-1/16

WZÓR
Oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum

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

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

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

oświadczamy, że członkowie ww. konsorcjum, w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia pn.: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej oraz pełna
obsługa geodezyjna dla zadań związanych z rozbudową i modernizacją sieci przesyłowo –
rozdzielczych PKP Energetyka S.A. – 4 zadania, ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec
Zamawiającego

za

niewykonanie

lub

nienależyte

wykonanie

zamówienia,

zgodnie

z postanowieniami pkt 7.1.2 SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/04-1/16 .

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
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Załącznik nr 7
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/04-1/16

Wykaz wykonanych usług
……miejscowość……, dnia ……………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax Oferenta)

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

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

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej oraz pełna obsługa geodezyjna dla zadań
związanych z rozbudową i modernizacją sieci przesyłowo – rozdzielczych PKP Energetyka S.A.
– 4 zadania (SIWZ nr Ez9-Ez6g-4202/04/2016), oświadczamy, że zrealizowaliśmy z należytą
starannością następujące usługi:

Lp.

Podmiot, na rzecz którego
realizowane były usługi

Przedmiot usługi

Wartość
wykonanej
usługi
(w zł netto)

Data
wykonania
usługi

Uwagi

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. usług*.

…………………………………………………
(podpisy osób uprawnionych)
*z zastrzeżeniem Oferentów którzy w wykazie wykażą usługi wykonane na rzecz Zamawiającego
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Załącznik nr 8
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/04-1/16

Oświadczenie
……miejscowość……, dnia ……………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa, adres, e-mail, nr telefonu, fax Oferenta)

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

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

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieogranicznonego pn.: „Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej oraz pełna obsługa
geodezyjna dla zadań związanych z rozbudową i modernizacją sieci przesyłowo – rozdzielczych
PKP Energetyka S.A. – 4 zadania” oświadczamy, że powzieliśmy wszelkie informacje,
niezbędne do złożenia oferty oraz realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z SIWZ nr EZ9Ez6g-4202/04-1/16 .

………………………………………………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy)
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Załącznik nr 9
do SIWZ nr EZ9-Ez6g-4202/04-1/16

POTWIERDZENIE DOKONANIA WIZJI LOKALNEJ

Potwierdza się dokonanie wizji lokalnej dla realizacji zadania zgodnie z wymogami określonymi
w SIWZ nr Ez9-Ez6g-4202/04/2016.

...........................................
/miejsce, data/

........................................................................
/podpis upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego/

