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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:549025-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
2018/S 240-549025
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie
583-000-11-90
ul. Tuwima 6
Olsztyn
10-950
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Małek
Tel.: +48 6121186
E-mail: artur.malek@energa.pl
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: www.energa-operator.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zakupy.energa-operator.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://zakupy.energa-operator.pl

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć
Numer referencyjny: P/6/0124/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45231400

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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Zamówienie będące przedmiotem postępowania realizowane jest w ramach projektu nr
POIŚ.01.04.01-00-0012/17 pn. „Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie
inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności
użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy
bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa Operator S.A.”. Zadanie 4.2.2 Montaż
rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z pozostałą infrastrukturą sprzętową oraz montaż modemów Tetra dla nowych
łączników.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 11

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 1. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Kętrzynie
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 1. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Kętrzynie

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 28/03/2019
Koniec: 28/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.01.04.01-00-0012/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 2. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Lidzbarku Warmińskim
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 2. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Lidzbarku Warmińskim

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 28/03/2019
Koniec: 28/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.01.04.01-00-0012/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 3. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Olsztynie cz. 1
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 3. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Olsztynie cz. 1
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 28/03/2019
Koniec: 28/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.01.04.01-00-0012/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 4. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Olsztynie cz. 2
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 4. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Olsztynie cz. 2

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 28/03/2019
Koniec: 28/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.01.04.01-00-0012/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 5. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Ostródzie
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 5. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Ostródzie

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 28/03/2019
Koniec: 28/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.01.04.01-00-0012/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 6. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Szczytnie
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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45231400
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 6. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Szczytnie

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 28/03/2019
Koniec: 28/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.01.04.01-00-0012/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 7. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Iławie
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 7. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Iławie

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 28/03/2019
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Koniec: 28/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.01.04.01-00-0012/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 8. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Elblągu
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 8. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Elblągu

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 28/03/2019
Koniec: 28/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.01.04.01-00-0012/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 9. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Braniewie
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 9. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć - Oddział
w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Braniewie

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 28/03/2019
Koniec: 28/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.01.04.01-00-0012/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 10. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć Oddział w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Kwidzynie
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 10. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć Oddział w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Kwidzynie
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 28/03/2019
Koniec: 28/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.01.04.01-00-0012/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 11. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć Oddział w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Malborku
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45231400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 11. Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć Oddział w Olsztynie na terenie Rejonu Dystrybucji w Malborku

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 20/03/2019
Koniec: 28/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.01.04.01-00-0012/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: sytuacji
ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
1. część 1 – 100 000,00 PLN
2. część 2 – 100 000,00 PLN
3. część 3 – 100 000,00 PLN
4. część 4 – 100 000,00 PLN
5. część 5 – 100 000,00 PLN
6. część 6 – 100 000,00 PLN
7. część 7 – 100 000,00 PLN
8. część 8 – 100 000,00 PLN
9. część 9 – 40 000,00 PLN
10. część 10 – 100 000,00 PLN
11. część 11 – 100 000,00 PLN
— W przypadku złożenia oferty na kilka części, wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków
finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości równej co najmniej sumie kwot wymaganych dla tych części,
— W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa
powyżej wykonawcy muszą spełniać łącznie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności
technicznej lub zawodowej:
1. wykonali, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie roboty budowlane polegające na montażu co najmniej 2 (dwóch) szt.
rozdzielnic SN z telesterowaniem;
2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
a) dysponują do realizacji zamówienia kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa);
b) dysponują min. 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu 15 kV lub wyższym, na stanowisku dozoru;
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c) dysponują przynajmniej 3 monterami, posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu 15 kV lub wyższym, na stanowisku eksploatacji.
— W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa
w pkt 2, wykonawcy muszą spełniać łącznie, natomiast warunek z pkt 1 musi spełnić co najmniej jeden
wykonawca samodzielnie.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
— Zamawiający udzieli zamówienia jednemu wykonawcy w max 11 częściach zamówienia [dalej jako „Limit”],
— Jeżeli oferty danego wykonawcy zostaną ocenione najwyżej w większej liczbie cz. niż wynosi Limit, to wyk.
temu zostanie udzielone zam. w tych cz., w ramach Limitu, w których bezwzględne różnice pomiędzy cenami
jego ofert a cenami kolejnych najwyżej ocenionych ofert będą największe,
— Gdy różnice te będą jednakowe, o wyborze cz., w której wyk. zostanie udzielone zam., decydować będzie
niższy nr cz.,
— Gdy będą wykonawcy, których oferty zostaną ocenione najwyżej w większej liczbie cz. niż wynosi Limit,
ustalania najkorzystniejszych ofert będą dokonywane najpierw w cz., w których złożono tylko 1 ofertę
niepodlegającą odrzuceniu–kolejno w cz. od nr najniższego do nr najwyższego, a następnie w pozostałych cz.,
na podstawie bezwzględnych różnic pomiędzy cenami rozpatrywanych ofert – począwszy od cz., w której ta
różnica jest najwięk, a w przypadku jednakowych różnic - od cz. o najniższym nr

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
A Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości, odpowiedniej dla części, na które jest
składana oferta:
1. część 1 – 20 000,00 PLN
2. część 2 – 10 000,00 PLN
3. część 3 – 20 000,00 PLN
4. część 4 – 20 000,00 PLN
5. część 5 – 20 000,00 PLN
6. część 6 – 20 000,00 PLN
7. część 7 – 10 000,00 PLN
8. część 8 – 20 000,00 PLN
9. część 9 – 4 000,00 PLN
10. część 10 – 20 000,00 PLN
11. część 11 – 20 000,00 PLN
B Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach,
w zależności od wyboru wykonawcy:
1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 58 1240 6292 1111 0010 3648 6556 w banku Bank Pekao SA,
2. poręczeniach bankowych,
3. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
4. gwarancjach bankowych,
5. gwarancjach ubezpieczeniowych,
6. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych następować będzie po
protokolarnym zakończeniu i odebraniu bez uwag robót budowlanych objętych wskazanym zadaniem w Części
stanowiącej Przedmiot Umowy.
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego faktury VAT.
Szczegółowe warunki finansowe zostały przedstawione we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy zobowiązani
będą do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały przedstawione we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/01/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18/01/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Oddziału Zamawiającego tj. w budynku przy ulicy Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
w pokoju nr 1
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Artur Małek, tel. 89 612 1186, adres e-mail:
artur.malek@energa.pl
A pod jego nieobecność: Iwona Gniadek, tel. 89 612 1185, adres e-mail: iwona.gniadek@energa.pl
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
A. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców
1.1. Formularz oferty
1.2. Formularz cenowy
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć przez Platformę Zakupową następujące dokumenty podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
2.1. Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu.
2.2. Oświadczenia JEDZ:
2.2.1. dotyczące podmiotów, na zdolnościach których wykonawca będzie polegał
2.2.2. wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2.3. Formularz ofertowy
2.4. Formularz cenowy
2.5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pozostałych oświadczeń - w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę - jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa
pełnomocnik
2.6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego
2.7. Dokumenty wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli
Wykonawca zastrzegł w ofercie, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
2.8. Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy, będzie zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej
B. Oświadczenia i dokumenty żądane od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej:
4. Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających:
4.1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4.2. brak podstaw wykluczenia.
5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
5.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.
5.2. wykaz robót budowlanych wraz z podaniem opisu przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie
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5.3. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
5.4. dokumenty stwierdzające, że osoby wymienione w wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia, tj.:
5.4.1. uprawnienia budowlane
5.4.2. świadectwa kwalifikacyjne (D i E)
6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
6.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego
6.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
6.3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
6.4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
6.5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
C. Wykluczenie
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego
będzie zachodzić którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a, b i c, pkt
14 (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 15–23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę, gdy zaistnieją przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8
ustawy Pzp.
Szczegółowe zapisy w SIWZ
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
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3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy
Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 pkt. 5.1. i 5.2. (powyżej) wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6.4. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
6.4.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
6.4.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy
Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2018
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