Centralna Jednostka Inwestycyjna
Wydział Zamówień Publicznych i Niepublicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Zamawiający:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Adres: ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
Organizator postępowania:
Centralna Jednostka Inwestycyjna
Wydział Zamówień Publicznych i Niepublicznych.
Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z Procedurą udzielania zamówień w PSE S.A.

2. 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 mocji biernej.



Pakiet nr 3 - Wykonanie modeli BIM projektowanych obiektów infrastruktury elektroenergetycznej –
zakres dla zadania: Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Miłosna



Pakiet nr 4 - Wykonanie modeli BIM projektowanych obiektów infrastruktury elektroenergetycznej –
zakres dla zadania: Budowa dwutorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna.

Szczegółowe wymagania, informacje oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w CZĘŚCI II
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Dokumentacja SIWZ dostępna jest na stronie internetowej PSE S.A.: www.pse.pl w zakładce - przetargi
niepubliczne.
uprawnionymi
z Wykonawcami są:

4. Pracownikami

w

imieniu

Zamawiającego

do

bezpośredniego

kontaktowania

się

Tomasz Bujalski, e-mail: tomasz.bujalski@pse.pl
Jędrzej Bąkowski, e-mail:jedrzej.bakowski@pse.pl

5. Ofertę należy złożyć w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej PSE S.A., Al. Jerozolimskie 132,02-305 Warszawa
(Kancelaria PSE S.A., 4 piętro, budynek Delta).

6. Termin składania ofert upływa w dniu 06.07.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert jest niejawne.
7. Termin związania ofertą wynosi 120 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Terminy wykonania zamówienia w ramach pakietów:
 Pakiet nr 1: do dnia 28 luty 2019 r.
 Pakiet nr 2: do dnia 28 marca 2019 r.
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 Pakiet nr 3: do dnia 28 lipca 2019 r.
 Pakiet nr 4: do dnia 26 września 2019 r.
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:
 20 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnego projektu budowlanego dla
pakietów obejmujących wykonanie modeli BIM dla stacji elektroenergetycznych,
 40 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnego projektu budowlanego dla
pakietów obejmujących wykonanie modeli BIM dla linii elektroenergetycznych.

10. Oferta powinna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. 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.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne
rozporządzenie
o
ochronie
danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z
siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (PSE S.A.), ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
tel. 22 242 26 00;
 inspektorem ochrony danych osobowych w PSE S.A. jest Michał Prószyński, e-mail:
michal.proszynski@pse.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia niepublicznego „Wykonanie modeli
BIM projektowanych obiektów infrastruktury elektroenergetycznej.”
(postępowanie nr
CJI/WZ/15/2018/JB.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wykonawcy biorący udział w w/w postępowaniu,
których Zamawiający zawiadomi o wyniku tego postępowania;
 Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych,
teleinformatycznych i usług IT oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi
niezbędne
do
rozpatrzenia
oferty
lub
zawarcia
i wykonania umowy, a także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu
o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej;
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia w/w
postępowania.
Okres
przetwarzania
może
zostać
przedłużony
o okres wykonywania umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa,
w
szczególności
przepisów
o rachunkowości oraz o zasobie archiwalnym;
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 podanie danych jest wymagane przez PSE S.A. w celu rozpatrzenia oferty oraz zawarcia i
wykonania umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością rozpatrzenia oferty,
zawarcia i wykonania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
− prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

