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DZIAŁ I DEFINICJE
Ilekroć w dalszej części Warunków Zamówienia jest mowa o:
1) WZ –
należy przez to rozumieć niniejsze Warunki Zamówienia wraz z załącznikami,
2) Ustawie– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
3) Regulaminie- należy przez to rozumieć „Regulamin udzielania zamówień w ENERGAOPERATOR SA”
4) Zamówieniu– należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot został
określony w dziale V WZ,
5) Postępowaniu– należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia,
prowadzone zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem.
6) OFERTA - należy przez to rozumieć formularz ofertowy wraz z kompletem dokumentów,
załączników, oświadczeń, złożonych przez Wykonawcę, łącznie z opakowaniem.
DZIAŁ II INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1. Zamawiającym jest ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą z siedzibą w
Gdańsku,
1.1.
Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy
Gdańsk- Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000033455,
1.2.
NIP:583-000-11-90
1.3.
REGON: 190275904-00075
1.4.
Kapitał zakładowy w wysokości 1 356 110 400 zł PLN opłacony w całości,
1.5.
Strona internetowa: http://bip.energa-operator.pl
1.6.
Adres e-mail: energa-operator@energa.pl
1.7.
Telefon: +48 58/ 347 38 00 02
1.8.
Faks: +48 58/ 778 80 09
2. Postępowanie organizuje i prowadzi: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, Wydział
Zamówień i Zakupów
2.1.
Adres: ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
2.1.
Telefon: +48 24/ 368 80 00
2.2.
Faks: +48 24/ 368 82 02
2.3.
Adres e-mail: operator.plock@energa.pl
DZIAŁ III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 5
Regulaminu oraz zgodnie z Ustawą.
2. Regulamin dostępny jest na stronie Zamawiającego http://bip.energa-operator.pl
DZIAŁ IV NUMER POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest
znakiem: ZP/3022/707MZI/2017/17011
2. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
DZIAŁ V PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja wygrodzeń w obiekcie należącym do
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku zlokalizowanym w Sierpcu ul. Reymonta 57 zgodnie
z projektem wykonawczym, który jest do wglądu u Zamawiającego po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną do porozumienia się z Wykonawcami
wskazaną w Dziale VIII ust. 4 pkt 4.1.
Kod CPV 45000000-7 kategoria Roboty budowlane
2. Szczegółowy wykaz zakresu robót zawiera Załącznik nr 1 do WZ- „Przedmiar robót”
3. Wykonawca udzieli co najmniej: 60 miesięcy gwarancji na roboty budowlane
i 36 miesięcy gwarancji na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia, uwzględniając
zapisy §12 Załącznika Nr 3 do WZ – Wzór umowy
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OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Roboty budowlane polegające na rozbudowie i modernizacji (wykonanych zgodnie
z kosztorysem przygotowanym przez Wykonawcę i załączonym do formularza
ofertowego) wygrodzeń w obiekcie zlokalizowanym w Mławie przy ulicy Warszawskiej 127.
Zakres prac w kosztorysie zgodny z Załącznikiem nr 1 do WZ- „Przedmiar robót”
2. Wszystkie roboty mają być prowadzone zgodnie z projektem, który zakłada:
a) demontaż starego i montaż nowego szlabanu;
b) demontaż części ogrodzenia i montaż nowego;
c) montaż drutu ostrzowego na nowym ogrodzeniu;
d) montaż barier podczerwieni dla bram i szlabanu (każda brama i każdy szlaban muszą
zostać wyposażone w cztery pary barier podczerwieni na różnych wysokościach);
e) wymiana bramy głównej na nową;
f) demontaż starych i montaż nowych furtek;
g) rozbiórka nawierzchni na potrzeby realizacji projektu i przywrócenie jej do stanu
pierwotnego;
h) montaż kontrolerów SKD, czytników KD oraz pozostałych elementów SKD.
3. Prace mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest codziennie po zakończeniu prac
zabezpieczyć obiekt przed dostępem osób nieuprawnionych.
5. Podczas zakupu materiałów oraz wykonywania zadania należy trzymać się rodzajów
materiałów wymienionych w projekcie. Zamawiający ze względu na konieczność utrzymania
standardów w zakresie szlabanów, siłowników, bram nie dopuszcza stosowania materiałów
zamiennych w tym zakresie z zastrzeżeniem pkt.6.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany na etapie wykonania rodzaju systemu kontroli
dostępu w tym czytników, kontrolerów na nowy system kontroli dostępu. W takim przypadku
Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
7. Na etapie wdrożenia należy uzgodnić z Zamawiającym sposób sterowania bramami
i szlabanami z istniejącego systemu kontroli dostępu.
8. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć na własny koszt wszystkie nowo projektowane
kontrolery SKD do Systemu Kontroli Dostępu. W tym wypadku winien wystąpić do
Zamawiającego o wskazanie miejsca wpięcia do sieci.
9. Wykonawca przeszkoli użytkowników Zamawiającego z zakresu działania zainstalowanych
systemów.
10.
System należy podłączyć pod istniejące zasilanie gwarantowane obiektu (jeżeli takowe
występuje).
11.
Po wykonaniu prac montażowych i podłączeniowych należy odtworzyć teren do stanu
pierwotnego.
12.
Bramy i szlabany należy podłączyć do istniejącego systemu kontroli dostępu (w celu
umożliwienia automatycznego otwierania i zamykania bramy wjazdowej o stałych porach oraz
podniesienia szlabanu z systemu kontroli dostępu) oraz istniejących pętli indukcyjnych.
13.
Do obowiązków Wykonawcy należy zakup wymaganych licencji do podłączenia
dodatkowych kontrolerów i czytników do Systemu Kontroli Dostępu, a po realizacji zamówienia
przekazanie licencji oraz praw do nich Zamawiającemu.
14.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzeni inwentaryzacji stanu istniejącego obiektu.
15.
Wykonawca ma obowiązek zrealizować sterowanie funkcjami szlabanu i bramy na rzutach
obiektu w systemie integrującym „GEMOS” Zmawiającego
16.
Wszystkie
projektowane,
dostarczane
i
modyfikowane
Systemy
Technicznego
Zabezpieczenia Mienia, w tym:
a) Telewizja przemysłowa CCTV
b) System Sygnalizacji Włamań i Napadu SSWiN
c) System Kontroli Dostępu SKD
d) System Wykrywania Pożaru SAP
e) Videofony
f) Sterowanie otwieraniem i zamykaniem wjazdów i przejść
g) Urządzenia techniczne utrudniające sforsowanie wjazdu i wyjazdu
muszą zostać oznaczone, zinwentaryzowane i wprowadzone do Centralnego Systemu
Paszportyzacji ENTIA wraz z odwzorowaniem relacji i uzupełnieniem dokumentacji
elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest do modyfikacji
modelu danych systemu
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paszportyzacji. Wszystkie nowe relacje muszą zostać utworzone w Module Zarządzania
Uprawnieniami Systemu ENTIA z zachowaniem przyjętych w systemie standardów.
17.
Dla wykonanych prac należy wykonać wymaganą prawem niezbędną dokumentację
geodezyjną.
18.
Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia szlabanu i bramy w automatycznym
harmonogramie pracy w taki sposób, że o zaprogramowanej godzinie po odbiciu się
pracownika kartą, np. 6:00 otwiera się brama i szlaban, po chwili zamyka się tylko szlaban,
a o zaprogramowanej godzinie, np.16:00, automatycznie zamyka się szlaban i brama.
W godzinach od 16:00 do 6:00 równocześnie działa szlaban i brama.
19.
Wykonawca udzieli gwarancji obejmującej okres nie krótszy niż 60 miesięcy na roboty
budowlane (ogrodzenia) i 36 miesięcy na urządzenia, systemy, sterowanie, aplikacje oraz
zapewni sprawność działania wykonanego systemu w okresie gwarancji. Przez zapewnienie
sprawności działania systemu Zamawiający rozumie wykonywanie przez Wykonawcę
okresowych konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta oraz serwisów zainstalowanych
urządzeń i aplikacji.
20.
W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia, że System będzie:
a)
wolny od jakichkolwiek wad, zgodny z
dokumentacją techniczną i specyfikacjami
przekazanymi Zamawiającemu przez Wykonawcę,
b) odpowiadał jakością standardom przedstawionym w dokumentacji i specyfikacjach
technicznych,
c) prawidłowo funkcjonował (działał) zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
21.
W przypadku wystąpienia wad, tj.:
a) niezgodności działania Systemu z Umową i opisem przedmiotu zamówienia,
b) działania Systemu niezgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem Systemów
Zamawiający może żądać usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, niezależnie od ich
zakresu oraz wiążących się z tym kosztów, przy czym usunięcie wad powinno nastąpić
w uzgodnionym pomiędzy Stronami technicznie uzasadnionym terminie, a w razie braku
takiego uzgodnienia w okresie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze od dnia zgłoszenia wady
przez Zamawiającego. Usunięcie wad powinno zostać potwierdzone pisemnym protokołem
podpisanym przez Strony Umowy.
22.
Gwarancja nie obejmuje napraw Systemu wynikających z losowych uszkodzeń niezależnych
od warunków eksploatacji a związanych z działaniem siły wyższej (powódź, pożar, itp.).
23.
Wykonawca w trakcie trwania gwarancji zapewni wystarczającą liczbę zmagazynowanych
urządzeń poszczególnych systemów na podmianę w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy
systemów w razie awarii.
24.
Serwis i przeglądy w celu utrzymania gwarancji wykonywać będzie Wykonawca.
25.
Jeżeli przedmiot umowy lub jakakolwiek jego część, nie mogła być używana z powodu wady
lub jej naprawiania, to okres gwarancji przedmiotu umowy lub jego części, zależnie od
okoliczności, będzie przedłużony o okres, w jakim przedmiot umowy lub jego część, nie mogła
być używana przez Zamawiającego z powyższego powodu.
26.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego wykona bieżący serwis systemów zabezpieczenia
technicznego, tj. bieżące czynności naprawcze, w tym: wymianę, regulację, konfigurację itp.
poszczególnych urządzeń, serwisów zainstalowanych w obiektach nieenergetycznych
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku.
27.
W ramach serwisu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek podjąć
czynności naprawcze oraz usunięcia zgłoszonych usterek w celu przywrócenia prawidłowej
pracy poszczególnych elementów systemu.
28.
Wykonawca w ramach bieżących serwisów musi między innymi wykonywać następujące
czynności:
1) ustalać przyczyny awarii
2) naprawiać i usuwać błędy systemu
3) naprawiać uszkodzone systemy, urządzenia, osprzęt bramowy itp. oraz okablowanie, (jeśli
nie wymagają wymiany)
4) demontować popsuty sprzęt oraz montować nowy wg poniższego:
a) sprzęt będący na gwarancji, Wykonawca wymienia na nowy
b) sprzęt, okablowanie nie będące na gwarancji Wykonawca demontuje, przedstawia
Zmawiającemu w formie pisemnej lub mailowej ofertę zakupu nowego sprzętu,
okablowania. Po mailowej lub pisemnej zgodzie Zamawiającego Wykonawca może
przystąpić do wymiany sprzętu, okablowania. Zamawiający ma prawo sam dostarczyć
nowy sprzęt, a Wykonawca ma obowiązek go zainstalować i uruchomić na własny koszt.
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29.
W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca ustali jej przyczynę i usunie awarię w czasie
24 h od momentu zgłoszenia, jeżeli usuniecie awarii nie będzie wymagało wymiany sprzętu.
W przypadku wystąpienia problemów krytycznych, to znaczy zagrażających bezpieczeństwu
obiektów Zamawiającego, Wykonawca ustali przyczynę awarii i ją usunie w czasie 12 h
od momentu zgłoszenia, jeżeli usuniecie awarii nie będzie wymagało wymiany sprzętu.
30.
Jeśli usunięcie usterki lub awarii będzie wymagało wymiany sprzętu, Wykonawca przywróci
normalną prace systemów zabezpieczenia technicznego w czasie nie dłuższym niż 3 dni
kalendarzowe od momentu zatwierdzenia oferty na zakup sprzętu w przypadku standardowych
awarii oraz 1 dzień kalendarzowy w przypadku awarii krytycznych lub 2 dni kalendarzowe od
momentu dostarczenia sprzętu przez Zamawiającego.
31.
Poprzez „zgłoszenie awarii” zamawiający rozumie kontakt e-mailowy lub telefoniczny
potwierdzony mailowo lub pisemnie na podane w umowie dane kontaktowe.
32.
Na obiekty podlegające bieżącym serwisom dostęp jest ograniczony. Dopuszczenie na
obiekt oraz zakończenie prac realizują pracownicy Zamawiającego w godzinach od 7:00
do 15:00.
33.
Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji systemów Technicznego Zabezpieczenia
Mienia (TZM), tj. wykonywania zgodnie z wymaganą częstotliwością przeglądów prawidłowego
działania systemów oraz wykonywania naprawy, regulacji, czyszczenia, konfiguracji oraz
innych wymaganych czynności w celu zapewnienia nieprzerwanej, prawidłowej pracy
systemów zainstalowanych w obiektach energetycznych ENERGA-OPERATOR SA.
34.
Konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego powinna być wykonywana minimum
dwa razy w roku, chyba że warunki gwarancji stanowią inaczej.
35.
Przeglądy w poszczególnych obiektach powinny być wykonywane w odstępie minimum
3 miesięcy od poprzedniego przeglądu.
36.
Przegląd konserwacyjny powinien trwać nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od daty jego
rozpoczęcia.
37.
System kontroli dostępu (SKD) musi zostać wykonany w oparciu o platformę
technologiczną CASI RUSCO w celu włączenia instalacji do wdrożonego u Zamawiającego
Centralnego Systemu Kontroli Dostępu (CSKD) i jego obsługi za pomocą oprogramowania
Facility Commander FCWnx poprzez siec Inwestora z stanowiska administratora.
38.
Po zakończeniu instalacji systemu kontroli dostępu należy skontaktować się
39.
z Administratorem CSKD w celu sprawdzenia prawidłowości działania systemu.
40.
Firma instalująca system kontroli dostępu musi posiadać umiejętności i wiedzę w zakresie
instalacji, konfiguracji kontrolerów DirecDor firmy UTC Fire & Security. Wszystkie nowo
instalowane urządzenia oraz okablowanie związane z systemami zabezpieczenia technicznego
należy zinwentaryzować w systemie „paszportyzacji TZM” Zamawiającego.
41. Wykonawca może powierzyć wykonanie część zamówienia Podwykonawcom.
41.1. Wykonawca przedłoży w formularzu ofertowym Zamawiającemu szczegółowy wykaz
wszystkich Podwykonawców wraz z opisem zakresu robót, których wykonanie
Wykonawca im powierzy.
41.2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji zawarte z Podwykonawcami
Umowy o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji
przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.
41.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy w czasie realizacji
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż taka zmiana nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego na zmianę
Podwykonawcy wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
41.4. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiającego. Projekt umowy, zawierający szczegółowy zakres realizowanych
robót wraz z ich wyceną, ma być przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę nie
później niż 5 dni przed jej zawarciem.
41.5. Projekt Umowy o podwykonawstwo uważa się za zaakceptowany, jeżeli w 5 dni od dnia
jej przedłożenia Zamawiający nie zgłosi do niego pisemnych zastrzeżeń.
41.6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do projektu Umowy
o podwykonawstwo Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnych uwag,
przedłoży Zamawiającemu zmieniony projekt umowy, uwzględniający w całości uwagi
i zastrzeżenia Zamawiającego.
41.7. Przystąpienie Podwykonawcy do realizacji robót może nastąpić wyłącznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
41.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców,
ich pracowników lub przedstawicieli jak za własne działania lub zaniechania.
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41.9. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest
do zapłaty należnego wynagrodzenia z zachowaniem terminów określonych tą umową.
42. Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę, zobowiązany jest do ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku
zamiaru zlecenia części prac podwykonawcom również odpowiedzialności kontraktowej
i deliktowej Wykonawcy, które obowiązywać będzie co najmniej przez okres realizacji
przedmiotu zamówienia na zasadach i na kwotę określoną w umowie.
43. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
dokumentację powykonawczą.
DZIAŁ VI INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
DZIAŁ VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 6 listopada 2017 roku.
DZIAŁ VIII SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, za pomocą faksu,
w formie elektronicznej.
3. Wykonawcy korespondencję przekazują:
3.1. pisemnie – na adres:
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock,
z dopiskiem:
Zamówienie niepubliczne w przedmiocie:
„Rozbudowa i modernizacja wygrodzeń w obiekcie
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku
zlokalizowanym w
Sierpcu ul. Reymonta 57 ”
Postępowanie numer ZP/3022/707MZI/2017/17011
3.2. za pomocą faksu na nr +48 24/ 368 82 02
3.3. na adres poczty elektronicznej osób upoważnionych do kontaktowania się
z Wykonawcami.
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami, w dniach roboczych od
poniedziałku do piątku, w godz. od 800 do 1400, są:
4.1. w sprawach merytorycznych: Józef Jankowski
e-mail: jozef.jankowski@energa.pl
4.2. w sprawach proceduralnych: Magdalena Klimuk
e-mail: magdalena.klimuk@energa.pl
DZIAŁ IX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w Regulaminie, a w szczególności:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.2. Posiadają certyfikat uprawniający do projektowania, konfiguracji oraz instalacji urządzeń
i oprogramowania, wydany przez producenta systemu GEMOS na system GEMOS, lub
pisemne potwierdzenie firmy posiadającej taki certyfikat o realizacji przez nią zakresu
prac związanego z tym systemem (dotyczy Wykonawcy i/lub Podwykonawców)
1.3. Posiadają autoryzacje producenta systemu paszportyzacji „TZM” zainstalowanego
u Zamawiającego w zakresie zmiany modelu danych lub pisemne potwierdzenie firmy
posiadającej taką autoryzację o realizacji przez nią zakresu prac związanego z tym
systemem (dotyczy Wykonawcy i/lub Podwykonawców).
1.4. Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali/zakończyli w okresie ostatnich
3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 5 (pięć) robót
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budowlanych odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości
zamówienia nie mniejszej niż 80 000,00 zł netto każda, zakres robót – roboty
budowlane, dot. instalacji elektrycznej, sieci strukturalnej, instalacji alarmowych,
klimatyzacji, na które została zawarta umowa z podaniem jej wartości, rodzaju prac, daty
wykonania (wykonywania) i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie tych usług (referencje). Nie można sumować zamówień o mniejszej
wartości, aby uzyskać wymaganą wartość.
1.5. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. dysponują co najmniej dziesięcioma (10) osobami posiadającymi
odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia, w tym:
dysponują co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami
budowlanymi bez ograniczeń z odpowiednim doświadczeniem,
dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane,
dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru (D) bez ograniczenia napięcia,
dysponują co najmniej dwiema osobami posiadającymi aktualne świadectwo
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci na stanowisku eksploatacji (E) bez ograniczenia napięcia
dysponują co najmniej jedną osobą posiadającej uprawnienia do wykonywania prac
na instalacjach alarmowych,
wraz z wymaganymi przepisami prawa udokumentowanymi uprawnieniami.
Wszystkie osoby, o których mowa powyżej, należy wykazać w Załączniku Nr 5 do WZ.
Wykonawca musi dysponować sprzętem i środkami transportu koniecznymi do wykonania
przedmiotu zamówienia.
1.6. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej
100 000,00 zł.
1.7. Posiadają opłaconą polisę ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł.
1.8. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami
Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA – OPERATOR SA.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,
o których mowa w pkt 1.4 i pkt 1.5, Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
podstawie analizy odpowiednich dokumentów i oświadczeń, o których mowa w dziale XI ust. 1.
DZIAŁ X WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.
2.

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, o ile zaistnieją przesłanki określone
w Regulaminie.
Zamawiający dokona oceny braku przesłanek do wykluczenia Wykonawców z udziału
w postępowaniu, na podstawie analizy złożonych dokumentów i oświadczeń w postępowaniu.

DZIAŁ XI DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1.1. „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia na podstawie przesłanek, o których mowa w Regulaminie”, zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do WZ,
1.2. Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia
niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej 5 (pięć) robót budowlanych odpowiadających rodzajem przedmiotowi
zamówienia o wartości zamówienia nie mniejszej niż 80 000,00 zł netto każda, zakres
robót – roboty budowlane, dot. instalacji elektrycznej, sieci strukturalnej, instalacji
alarmowych, klimatyzacji, na które została zawarta umowa z podaniem jej wartości,
rodzaju prac, daty wykonania (wykonywania) na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6
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do WZ - „Wykaz wykonywanych robót” oraz referencje potwierdzające należyte
wykonanie.
1.3. Wykaz pracowników i/lub osób współpracujących przy realizacji przedmiotowego
zamówienia, o których mowa w Dziale IX ust. 1 pkt 1.5., wraz z potwierdzeniem
posiadania uprawnień (kserokopie uprawnień, świadectw kwalifikacyjnych, certyfikatów
oraz dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwego samorządu zawodowego)
i stażem w zawodzie na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do WZ,
1.4. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed terminem składania oferty,
1.5. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
organu ubezpieczeniowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem
składania oferty.
1.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z CEIDG Wykonawcy oraz
wszystkich Podwykonawców, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.7. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową, o których mowa w Dziale IX ust. 1 pkt 1.6.,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
1.8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie osoby, która podpisała ofertę, do
reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów określonych w pkt. 1.8.,
1.9. Opłaconą polisę ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną minimum 1 000 000,00zł
1.10. Certyfikat uprawniający do projektowania, konfiguracji oraz instalacji urządzeń i
oprogramowania, wydany przez producenta systemu GEMOS na system GEMOS, lub
pisemne potwierdzenie firmy posiadającej taki certyfikat o realizacji przez nią zakresu prac
związanego z tym systemem.
1.11. Autoryzacje producenta systemu paszportyzacji „TZM” zainstalowanego u Zamawiającego
w zakresie zmiany modelu danych, lub pisemne potwierdzenie firmy posiadającej taką
autoryzacje o realizacji przez nią zakresu prac związanego z tym systemem.
2. W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa w ust.1, zawarte będą kwoty wyrażone
w walutach obcych, zamawiający przeliczy je na zł polskie, z zastosowaniem średniego kursu
walut NBP, obowiązującego odpowiednio w dniu zakończenia realizacji zamówienia.
3. Dokumenty, o których mowa w dziale XI pkt. 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z
oryginałem.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język
polski.
5. Załączone do oferty dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, muszą być podpisane przez
osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy.
6. Załączone do oferty dokumenty sporządzone przez Wykonawcę, muszą być podpisane przez
osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy
7. Wykonawca przedłoży w formularzu ofertowym Zamawiającemu szczegółowy wykaz
wszystkich Podwykonawców wraz z opisem zakresu robót, których wykonanie Wykonawca im
powierzy wraz z podpisanymi oświadczeniami Podwykonawców wyrażającymi zgodę na
wykonanie prac ze wskazaniem ich zakresu i terminu realizacji (zgodnie z przyszłą Umową
o podwykonawstwo, która ma zostać przedłożona do akceptacji przez Zamawiającego).
8. Załączone do oferty dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane przez
osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy.
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DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
9.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć:
9.1. dokument potwierdzający ustanowienie przez nich pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia – podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów– w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii,
9.2. dokumenty, o których mowa:
9.2.1. w ust. 1 pkt. 1.2, 1.3, 1.9, 1.10, 1.11.
- wspólne dla wszystkich
Wykonawców,
9.2.2. w ust 1 pkt. 1.1 oraz pkt. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. i 1.8. - osobno dla każdego
z Wykonawców,

10. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.2, powinny być podpisane, a w przypadku kopii –
potwierdzone za zgodność z oryginałem:
10.1. wspólne dla wszystkich Wykonawców– przez pełnomocnika, o którym mowa w ust. 9
pkt. 9.1.
10.2. dotyczące poszczególnych Wykonawców– każdorazowo przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy, którego dany dokument dotyczy.
11. Podpisanie dokumentu przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest równoważne podpisaniu tego
dokumentu przez pełnomocnika, o którym mowa w ust. 9 pkt. 9.1.
DZIAŁ XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie wymaga się wniesienia wadium.
DZIAŁ XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
DZIAŁ XIV WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI WZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści WZ na zasadach
określonych w Regulaminie.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://bip.energa-operator.pl Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert, zmienić treść WZ, zgodnie z zapisami Regulaminu.
DZIAŁ XV SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1.
2.
3.

4.
5.

Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest
zobowiązany zapłacić Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.
Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym
Załącznik nr 2 do WZ. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, w tym m.in. ceny wszelkich wymaganych licencji, uzgodnień,
materiałów, środków ich transportu, zagospodarowania odpadów, koszty związane z
nadzorem osób realizujących prace, itp.
Podane w formularzu ofertowym ceny będą obowiązywać w całym okresie trwania umowy.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

DZIAŁ XVI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
2.
3.
4.
5.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Treść oferty musi odpowiadać treści WZ.
Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie załączników do WZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.
Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane
lub podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy - niespełnienie tego
wymogu spowoduje nieuwzględnienie poprawek.
Zaleca się, by strony oferty zawierające jakąkolwiek treść były kolejno ponumerowane oraz
połączone ze sobą.
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6.

7.

Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji
zawartych w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca
się, aby strony zawierające powyższe informacje, były ze sobą połączone i wydzielone z pliku
pozostałych składanych dokumentów.
Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu zgodnie z wzorem:

Nazwa i adres
Wykonawcy
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku,
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock
Rozbudowa i modernizacja wygrodzeń w obiekcie ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Płocku zlokalizowanym w Sierpcu ul. Reymonta 57
Postępowanie Nr: ZP/3022/707MZI/2017/17011
Nie otwierać przed dniem: 11-08-2017 r., godz. 1100

8.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę lub
wprowadzić zmiany do oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub zmianie oferty,
Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania
ofert. Oświadczenie to powinno być opakowane tak jak oferta i dodatkowo oznaczone
odpowiednio wyrazem: “WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.

DZIAŁ XVII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
2.
3.
4.
5.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej
106, kancelaria pok. nr 65, do dnia 11-08-2017 r., do godz. 1000.
Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem
daty i godziny złożenia.
Oferty zostaną otwarte publicznie w siedzibie Zamawiającego w Płocku przy
ul. Wyszogrodzkiej 106, salka konferencyjna II p., w dniu upływu terminu
składania ofert 11-08-2017 r. o godz. 1100.
W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje
się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania.

DZIAŁ XVIII BADANIE I OCENA OFERT
1.
2.
3.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 2.
Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny o czym niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, określonych w dziale XI,
lub dokumenty te zawierają błędy, Zamawiający wezwie do ich złożenia i uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, zgodnie z zapisami Regulaminu.

DZIAŁ XIX ODRZUCENIE OFERTY
1. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w Regulaminie.
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, za pomocą strony
internetowej Zamawiającego, o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
DZIAŁ XX KRYTERIA OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert i ich waga:
- Cena
90%
- Referencje
10%
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2. Sposób obliczenia poszczególnych kryteriów:
a) Cena
(C)
– wartość najniższa otrzyma 90 pkt.
Ocena punktowa ceny oferty zostanie określona jako stosunek najniższej ceny oferowanej
w ofertach do ceny danej oferty.
b) Referencje
(R)
– maksymalnie 10 pkt.
Oferta z największą ilością referencji (nie mniejszą niż wymaganych przez
Zamawiającego) otrzyma maksymalną liczbę punktów (10 pkt.). Pozostałe oferty
otrzymają ilość punktów proporcjonalnie mniejszą od oferty z największą ilością
referencji. Oferta z ilością referencji wymaganą przez Zamawiającego (5 referencji)
otrzyma 0 punktów.
Wartość ogólna oferty określona zostanie według poniższego wzoru:
C+R
3. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę spełniającą warunki ust.2.
DZIAŁ XXI INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
DZIAŁ XXII WYBÓR OFERTY
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia II etapu postępowania w formie
negocjacji handlowych, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w EOP.
2. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie, za pomocą strony internetowej Zamawiającego,
zawiadamia Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia, podając nazwę (firmę)
i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jej cenę, a także pozostałe warunki oferty
podlegające ocenie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy w sprawie
Zamówienia, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
DZIAŁ XXIII INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
1. Unieważnienie postępowania następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
DZIAŁ XXIV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
DZIAŁ XXV ZAWARCIE UMOWY
Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą Umowę w sprawie zamówienia, zgodną ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 3 do WZ oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
DZIAŁ XXVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
W toku postępowania
w Regulaminie.

Wykonawcom

przysługują

środki

ochrony

prawnej

określone

ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 - Przedmiar robót
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz
podwykonawców, kosztorys, oświadczenia podwykonawców)
3. Załącznik nr 3 - Wzór Umowy
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek, o których mowa
w Regulaminie
5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób zatrudnionych i/lub współpracujących przy realizacji
zamówienia
6. Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót.
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W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Warunkach Zamówienia (WZ)
zastosowanie mają przepisy Regulaminu oraz Ustawy.

Zatwierdził: ………………………………………………………………………….………………………

Data:

…………………………………………………………………….…………………………..
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