SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na:

„Wykonanie modeli BIM projektowanych obiektów infrastruktury elektroenergetycznej”
Numer postępowania: CJI/WZ/15/2018/JB

Warszawa, czerwiec 2018 r.

Niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowi specyfikację istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego
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I.

Informacje wstępne

Zamawiającym jest Spółka:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Adres: ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin –Jeziorna
Organizator postępowania:
Centralna Jednostka Inwestycyjna
Wydział Zamówień Publicznych i Niepublicznych
Adres: Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa – Budynek Delta
Adres do korespondencji:
Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa – Budynek Delta
fax: 22 /468 19 77
tel. 22 /321 31 01
Konto bankowe:
Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie
ul. Nowogrodzka 11, 00-950 Warszawa
Nr konta: 56124059181111000049137468
Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Tomasz Bujalski, e-mail: tomasz.bujalski@pse.pl
Jędrzej Bąkowski, e-mail:jedrzej.bakowski@pse.pl

II. Postępowanie
1) Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów Procedury Udzielania Zamówień w PSE S.A.,
postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).
2) Oznaczenie postępowania
Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Wykonanie modeli BIM projektowanych obiektów
infrastruktury elektroenergetycznej” oraz oznaczone jest numerem: CJI/WZ/15/2018/JB. Wszelka
korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.
3) Definicje
Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o:
 Procedurze - należy przez to rozumieć Procedurę udzielania zamówień w PSE S.A.,
 zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego dotyczy niniejszy
SIWZ,
 postępowaniu - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia,
 Zamawiającym – należy przez to rozumieć CJI PSE S.A.,
 Spółka - należy przez to rozumieć Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna,
 GK PSE - należy przez to rozumieć Grupę Kapitałową PSE S.A.,
 Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia,
złożyła ofertę w postępowaniu lub zawarła umowę w sprawie zamówienia,
 SIWZ, specyfikacji – należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków
zamówienia,
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konsorcjum – należy przez to rozumieć Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,



Pakiecie - należy przez to rozumieć część zamówienia,



Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury,
wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych,



Obiekt sieci elektroenergetycznej - należy przez to rozumieć stacje elektroenergetyczne lub linie
elektroenergetyczne.

4) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przed rozstrzygnięciem postępowania, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
dogrywek z Wykonawcami. Dogrywki mogą mieć formę kolejnego etapu składania ofert.
Przedmiotem dogrywki może być jedynie cena.


Zmawiający zaprasza do dogrywki trzech Wykonawców, którzy zaoferowali najniższe
ceny. Jeżeli oferty złożyło mniej niż trzech Wykonawców to Zamawiający zaprasza do
dogrywki wszystkich Wykonawców.



Dogrywka przeprowadzana jest jednokrotnie, chyba że po dokonanej dogrywce cenowej
na pierwszym miejscu znajdują się oferty o tej samej cenie.



Jeżeli Wykonawca nie złoży oferty w ramach dogrywki, to cena zawarta w złożonej przez
niego ofercie jest uznawana za ostateczną.



Przeprowadzanie dogrywki cenowej może być przeprowadzone w formie pisemnej lub
elektronicznej.

2. Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin obiektu, na którym wykonywane
będą prace stanowiące przedmiot złożonej oferty i zapoznać się ze stanem infrastruktury
technicznej, występującymi utrudnieniami oraz warunkami realizacji zamówienia.
W sprawie oględzin obiektów należy zgłaszać się do: p. Błażeja Kordzińskiego tel.
+48 512 736 179 e-mail: blazej.kordzinski@pse.pl
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia ze wskazanym wyżej przedstawicielem
Zamawiającego dokładnego terminu oględzin.

III.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modeli BIM projektowanych obiektów infrastruktury
elektroenergetycznej”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części zwane Pakietami tj.
 Pakiet nr 1 - Wykonanie modeli BIM projektowanych obiektów infrastruktury
elektroenergetycznej – zakres dla zadania: Rozbudowa stacji 400/110 kV Lublin
Systemowa.
 Pakiet nr 2 - Wykonanie modeli BIM projektowanych obiektów infrastruktury
elektroenergetycznej – zakres dla zadania: Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Plewiska w
związku z wprowadzeniem linii 400 kV oraz instalacją urządzeń do kompensacji mocy
biernej.
 Pakiet nr 3 - Wykonanie modeli BIM projektowanych obiektów infrastruktury
elektroenergetycznej – zakres dla zadania: Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Miłosna
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 Pakiet nr 4 - Wykonanie modeli BIM projektowanych obiektów infrastruktury
elektroenergetycznej – zakres dla zadania: Budowa dwutorowej linii 400 kV KozieniceMiłosna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części II SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia oraz w Wzorze Umowy, który stanowi Część IV SIWZ.
2)

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji i rękojmi na zasadach i w zakresie
wskazanymi w projekcie Umowy (Część IV SIWZ).

Oferty częściowe i wariantowe oraz zamówienia uzupełniające

IV.
1)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na
4 Pakiety. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub więcej Pakietów. Wykonawca w składanej
ofercie wyceni całość prac dotyczącą danego Pakietu osobno.

2)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3)

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dotyczących
przedmiotu zamówienia.

V.

Termin wykonania zamówienia

1) Terminy wykonania zamówienia w ramach pakietów:
a)
b)
c)
d)

Pakiet nr 1: do dnia 28 luty 2019 r.
Pakiet nr 2: do dnia 28 marca 2019 r.
Pakiet nr 3: do dnia 26 października 2018 r.
Pakiet nr 4: do dnia 26 września 2019 r.

2) Terminy wykonania zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku przekazania kompletnego
projektu budowlanego, w ramach pojedynczego pakietu, po planowanym terminie. W takiej sytuacji
Zamawiający zmieni termin realizacji zamówienia na:
a) 20 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnego projektu
budowlanego dla pakietów obejmujących wykonanie modeli BIM dla stacji
elektroenergetycznych,
b) 40 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnego projektu
budowlanego dla pakietów obejmujących wykonanie modeli BIM dla linii
elektroenergetycznych.

VI.

Opis warunków udziału w postępowaniu
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 1), jeżeli Wykonawca wykaże,
że w stosunku do firmy Wykonawcy oraz członków jego Zarządu, Prokurentów i Rady Nadzorczej
aktualnie oraz w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie było prowadzone
postępowanie karne, karne skarbowe.
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oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia, tj.:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

2)

a) który nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu,
b) którego upadłość lub likwidację ogłoszono, lub wszczęto postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne,
c) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego,
d) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia,
W celu potwierdzenia warunku określonego w rozdziale VI pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, że:

3)

a) W ramach Pakietu nr 1,2,3 oraz 4 Wykonawca dysponuje następującymi osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia*:
Lp.
1

2

Funkcja
BIM Manager

Projektant branży
elektrycznej

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
Doświadczenie zawodowe:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminy
składania ofert nabył łącznie co najmniej 12 miesięcy
doświadczenia na stanowisku BIM Koordynatora lub
BIM Managera przy projektowaniu, inwentaryzacji,
budowie lub modernizacji obiektu budowalnego o
wartości:
a) w przypadku projektowania i inwentaryzacji
obiektu budowlanego – nie niższej niż 150 000
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) zł netto,
lub
b) w przypadku budowy i modernizacji obiektu
budowlanego – nie niższej niż 3 000 000
(słownie: trzy miliony) zł netto,
z zastosowaniem narzędzi elektronicznego modelowania
danych budowlanych służących do wykonywania
wirtualnych, informacyjnych modeli obiektów
budowlanych do wykorzystania na dalszych etapach
budowlanego procesu inwestycyjnego, a w szczególności
etapie realizacji inwestycji.
Uprawnienia budowlane:
do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Doświadczenie zawodowe:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert wykonał co najmniej 1 dokumentację
projektową która obejmowała projekt budowlany w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych dla obiektu sieci

Wymagana
minimalna
liczba osób

1

1
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3

Projektant branży
konstrukcyjnobudowlanej

elektroenergetycznej prądu przemiennego o napięciu 110
kV lub wyższym.
Uprawnienia budowlane:
do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
Doświadczenie zawodowe:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert wykonał co najmniej 1 dokumentację
projektową która obejmowała projekt budowlany w
zakresie części konstrukcyjno-budowlanej dla obiektu
budowlanego.

1

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji BIM Managera z funkcją Projektanta branży elektrycznej
lub Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający nie dopuszcza łączenie funkcji Projektanta branży konstrukcyjno- budowlanej z funkcją
Projektanta branży elektrycznej.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na więcej niż 1 (jeden) Pakiet, wykazanie spełnienia
warunku dotyczącego dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia (jak wyżej) będzie równoznaczne z wykazaniem spełniania warunków dla wszystkich
zaoferowanych Pakietów.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wydane na podstawie Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do tej ustawy
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z
dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.
Na etapie składania ofert Wykonawca składa wyłącznie „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia” o treści zgodnej ze wzorem nr 5 Części III SIWZ.
Wykonawca, któremu zostanie przyznane zamówienie, może zostać zobowiązany do przedstawienia
stosownych dokumentów, potwierdzających formalne kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienia osób
wskazanych do realizacji zamówienia.
4)
5)

VII.

Ocena spełnienia przez Wykonawców, określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta
na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w SIWZ.
Wykonawcy mogą polegać na zasobach podmiotów trzecich celem wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu o których mowa w Rozdz. VI pkt 2) lit. a) pod warunkiem, że podmioty te
w sposób faktyczny będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z wzorem nr 1 do SIWZ
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- Formularz oferty.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z wzorem nr 2 do Części III SIWZ.
4) Oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy oraz członków jej Zarządu, Prokurentów i Rady
Nadzorczej aktualnie oraz w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie było
prowadzone postępowanie karne, karno-skarbowe – zgodnie z wzorem nr 3 do Części III SIWZ.
5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania
zamówienia, w zakresie określonym w Rozdz. VI. pkt 3) lit. c), a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (zgodnie z
Wzorem nr 4 Części III SIWZ)
6) W przypadku, gdy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
polega na osobach innych podmiotów (podmiotów trzecich), Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić wraz z ofertą dowód, że będzie dysponował takimi zasobami przy realizacji
zamówienia. Dowodem takim jest pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu. Wzór zobowiązania zawarty jest we Wzorze nr 5 Części III SIWZ..
7) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenia, o którym mowa w pkt 3) – 4)
powyżej oraz dokument, o którym mowa w pkt 6) powyżej składa każdy z Wykonawców. Pozostałe
dokumenty mogą być złożone wspólnie.

VIII.

Wykonawcy występujący wspólnie
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. tworząc konsorcjum),
ponosząc solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy (o ile jest wymagane).
2) W przypadku określonym w pkt 1, Zamawiający może żądać przedstawienia dokumentów, w tym
umowy, regulujących współpracę podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, z zastrzeżeniem
Rozdz. VI pkt 2).
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

IX.

Sposób przygotowania oferty
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.
3) Ofertę należy złożyć w 2 egzemplarzach:
 oryginał,
 kopia poświadczona za zgodność z oryginałem w formacie PDF zapisana na dowolnym nośniku.
4) W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
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Wykonawca składa oddzielnie na dwóch nośnikach:


część jawną,



część stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa.

5) W przypadku rozbieżności między egzemplarzami rozstrzygające znaczenie ma treść egzemplarza
oznaczonego jako oryginał.
6) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub
pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku
obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
7) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę
podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych
załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa
do podpisania oferty lub jego kopię poświadczoną przez notariusza.
8) Dokumenty przedłożone przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnioną osobę/y, dla której upoważnienie zostało dołączone do oferty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9) Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
10) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane
przez osobę podpisującą ofertę.
11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12) Wymaga się, aby oferta zawierała:


Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do Części III SIWZ;



Oryginał pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do
reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu
rejestrowego załączonego do oferty;



Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Rozdz. VII powyżej.

13) Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały,
zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego:
14) PSE S.A. Centralna Jednostka Inwestycyjna, Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa (Kancelaria
PSE S.A., 4 piętro budynek Delta) i zawierającym oznaczenie:
Oferta na (Pakiet nr…) „…………….”, nr postępowania CJI/WZ/…………………
nie otwierać przed dniem ….. (wpisać datę otwarcia ofert) godz. …… (wpisać godzinę otwarcia
ofert)
15) Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego bądź
przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
16) Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy
umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących

Część I SIWZ - Wskazówki dla Wykonawcy – „Wykonanie modeli BIM projektowanych obiektów infrastruktury elektroenergetycznej”, nr
postępowania: CJI/WZ/15/2018/JB
Strona 11 z 16

tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty.
17) W przypadku informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawca powinien wyraźnie
oznaczyć, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie powinny być
udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które
objęte są zakresem podanym w definicji zawartej w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji tj. „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”. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
Zamawiający ma prawo do wnioskowania o podanie przez Wykonawcę uzasadnienia dla
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym wskazania wartości gospodarczej danej informacji
oraz środków podjętych przez Wykonawcę, w celu zachowania ich w poufności. Wyjaśnienia takie
będą podlegać wnikliwej ocenie.
18) Wykonawca nie może zastrzec formularza ofertowego.
19) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy
pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane
w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta
należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.
20) Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy
opatrzyć napisem “WYCOFANE”.

X.

Miejsce / sposób i termin składania ofert

1) Ofertę należy złożyć w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej PSE S.A., Al. Jerozolimskie 132,
02-305 Warszawa (Kancelaria PSE S.A., 4 piętro, budynek Delta).
2) Termin składania ofert upływa w dniu 06.07.2018 r. do godz. 12:00.
3) Otwarcie ofert jest niejawne.
4) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci do Wykonawcy.
5) Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do Zamawiającego bądź przedwczesne,
przypadkowe otwarcie.

Termin związania ofertą

XI.

1) Wykonawca związany jest ofertą przez 120 dni od upływu terminu składania ofert.
2) Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwracać się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres.
3) Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

XII.

Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami

1) Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla poszczególnych czynności wystarczające
jest dokonanie czynności drogą elektroniczną, w określonym terminie czasu polskiego. Forma
elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem
nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o
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wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną na adres
tomasz.bujalski@pse.pl; jedrzej.bakowski@pse.pl uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie (o ile
Strona żądała potwierdzenia).
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
4) Zamawiający udziela wyjaśnień (odpowiedzi) na pytania dotyczące treści SIWZ, nie później niż
na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert, o ile wpłynęły do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający jednocześnie przekaże treść pytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania.
5) Pytania należy kierować do osób wskazanych do bezpośredniego kontaktowania się
z Wykonawcami wymienionych w pkt I Części I SIWZ. Wskazane jest, aby pytania były przesyłane
w formie edytowalnej (np. MS Word).
6) W przypadku dostarczenia korespondencji osobiście do siedziby Zamawiającego, należy składać ją
w Kancelarii Ogólnej, w godzinach: 800 – 1600, powołując się na numer postępowania.
7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić
treść specyfikacji. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację.

XIII.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Walutą oferty jest złoty polski. Zamawiający wymaga, aby oferta cenowa zawierała:
1. cenę netto w [zł], kwotę podatku VAT (wg obowiązujących przepisów) oraz cenę brutto w [zł];
2. dla wykonawców zagranicznych (tj. Wykonawców nieposiadających siedziby lub miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i niepodlegających obowiązkowi
zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP - wg stanu aktualnego w dacie składania
oferty): cenę netto w [zł], z zastrzeżeniem postanowień pkt 3) poniżej;
3. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych
i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca
zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia) zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania
umowy. Pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP
(wg stanu aktualnego w dacie składania oferty), składa ofertę cenową zgodnie z wymaganiami
pkt 1) lit. a), zaś pełnomocnik nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium
RP i niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP (wg stanu
aktualnego w dacie składania oferty), składa ofertę cenową zgodnie z wymaganiami pkt 1) lit. b).
2) Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy w tym cła, podatki i opłaty
zawiązane z realizacją zamówienia.
3) Dla celów przeprowadzenia postępowania, w tym w celu oceny oferty, porównania ofert oraz
obliczenia należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy [jeżeli zostało
ustanowione] - jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - Zamawiający, także
w przypadku o którym mowa w pkt 1) lit. b) powyżej, doliczy do ceny przedstawionej w takiej
ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4) Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego czy wybór
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oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
5) W związku z powyższym Wykonawca składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu oferty
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
6) Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, stałą, w całym okresie realizacji przedmiotu
zamówienia i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom.

XIV.

Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
1) Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu.
2) Oferty w ramach wszystkich Pakietów (1, 2, 3, 4) zostaną ocenione według kryterium cenowego tj.
wysokość oferowanej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w podziale na
poszczególne Pakiety.
3) Punkty będą liczone i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
4) W przypadku, kiedy więcej niż jedna oferta uzyska taką samą liczbę punktów, za ofertę
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z niższą ceną oferty, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe,
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów dla danego
Pakietu.
6) Zamawiający dla każdego Pakietu wybierze jedną najkorzystniejszą ofertę.
7) Każdy Pakiet będzie rozpatrywany oddzielnie.

XV.

Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania
Zgodnie z Rozdziałem VI niniejszej SIWZ.

XVI.

Przesłanki odrzucenia oferty
1) Zamawiający odrzuca ofertę, w sytuacji gdy:
1. treść oferty nie odpowiada treści SIWZ,
2. treść oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca
nie złożył stosownych wyjaśnień,
3. oferta została złożona przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert,
4. oferta zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny,
5. Wykonawca nie zgodził się na poprawę omyłek, o których mowa w pkt 3) poniżej,
6. oferta nie została złożona w sposób określony w SIWZ,
7. Wykonawca podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.
2) W toku badania i oceny ofert przeprowadza się analizę zaoferowanej przez Wykonawców ceny lub
kosztu pod kątem wystąpienia rażąco niskiej ceny lub kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia
poprzez:
1. zwrócenie się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu,
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2. ocenę wyjaśnień, biorąc pod uwagę, obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność,
metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające
warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy.
3) Zamawiający dokonuje poprawy omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych oraz innych omyłek
polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
zawiadamiając o tym Wykonawcę. Poprawa innych omyłek wymaga wyrażenia zgody przez
Wykonawcę we wskazanym w zawiadomieniu terminie.

XVII.

Przesłanki unieważnienia postępowania

1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zachodzi którakolwiek
z okoliczności:
1. w postępowaniu nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez
Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania lub nie złożono żadnych ofert lub
ofert niepodlegających odrzuceniu,
2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty,
3. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą prawidłowe rozstrzygnięcie,
4. udzielenie zamówienia na warunkach określonych w najkorzystniejszej ofercie nie leży
w interesie Spółki.
2) Zamawiający może unieważnić postępowanie również w innych okolicznościach niż określone
w ust. 1) bez podania przyczyn.

XVIII.

Formalności po wyborze oferty najkorzystniejszej

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o zakończeniu postępowania
podając jego wynik, w szczególności punktację, jaką otrzymali Wykonawcy oraz informację
o wykluczeniu Wykonawców oraz odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Informacja ta przekazywana jest równocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
2) W przypadku unieważnienia postępowania informację o unieważnieniu Zamawiający przekazuje
wszystkim Wykonawcom zaproszonym do udziału w postępowaniu lub w przypadku unieważnienia
postępowania po złożeniu ofert Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy [jeżeli zostało ustanowione], Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny.
3) Wykonawca, z którym ma zostać zawarta umowa, zobowiązany jest - przed zawarciem Umowy - do
dostarczenia Zamawiającemu:
a) potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń,
o których mowa w części IV SIWZ – Wzór Umowy oraz
b) potwierdzonych za zgodność z oryginałem dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych.
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – umowę
regulującą współpracę Wykonawców.
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XIX.

Warunki Umowy

1) Z Wykonawcą, którego oferta została uznana, jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa
zgodnie ze Wzorem Umowy, załączonym w Części IV SIWZ.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się art. 682 k.c., jak również wyłącza się

zastosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków umów lub wzorców umów używanych przez
Wykonawców (nawet jeżeli PSE nie sprzeciwi się wyraźnie wobec zastosowania takich ogólnych
warunków umów lub wzorców umownych), tj. wyłącza się stosowanie art. 385 [2] [4] k.c..
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